. . .

' .

•.

.

-

.

.

.

• •

. ..

STADGAR
FOR
KUNGSHAMNS IDROTTSFORENING

Antagna den 18 november 1991.
Faststallda av Arsmote den 1 december 1991
Reviderat § § 13 och 19, forsta stycket, vid Arsmote den 7 februari 1993.
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STADGAR for KUNGSHAMNS IDROTTSFORENING
Stiftad den 27 juni 1919

"Idrottens mal och inriktning"

Definition
Idrott ar fysisk aktivitet som manniskor utfor for att fa motion och rekreation
eller uppna tavlingsresultat.

Mal och inriktning
Idrott skall inriktas pa att utveckla individen positivt i saval fysiskt och
psykiskt som socialt och kultureitlt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras sa, att den i nagon form blir tillganglig for
alia och kan ge varje utovare tillfredsstallelse med hansyn till vars och ens
varderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt
inflytande och ansvarstagande efterstravas i gemensamma angelagenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alia manniskors
lika varde.

Andamdl
FSrenlngen har som andamal att verka i enlighet med idrottens mal och inriktning.

Hemort
Foreningen har sin hemort i KUNGSHAMN

Medlemskap

,^
V,

§ 1
»*

Medlem intages i foreningen av Styrelsen efter ansokan, som skall vara atfoljd av
intradesavgift, om sadan avgift faststallts av Arsmotet.
Styrelsen far uppdraga at sektionsstyrelse eller sarskild person att intaga medlem.
Ansfikan om medlemskap far avslas endast om det kan antagas att vederborande kommer
*
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att motarbeta foreningens intressen. Beslut, varigenom ansokan om medlemskap avslas,
skall fattas av Styrelsen,
Foreningen bestar av aktiva och passiva medlemmar, samt standiga ledamoter och
hedersledamoter.
Till hedersledamot kan valjas person, som pa ett utmarkt satt beframjat foreningens
syften.

Hedersledamot

u'tses

pa

forslag

av

Styrelsen

a

foreningens

allmanna

sammantraden.
Till standig ledamot kan valjas medlem som gjort foreningen stora tjanster. Val
sker pa samma satt som av hedersledamot.
Till medlem i foreningen raknas personer, aktiva och passiva, som erlagt
medlemsavgift till foreningen.

Samtliga personer

som aktivt deltar i foreningens verksamhet som idrottsutovare,

ledare eller valda funktionarer ar skyldiga att erlagga medlemsavgift.
Medlem

som

vill

uttrada

ur

foreningen,

skall

skriftligen

anma'la

detta

till

Styrelsen och anses darmed ha omedelbart lamnat foreningen. Ear medlemmen ej betalat
foreskriven avgift till foreningen, bestammer Styrelsen om avgiften skall betalas
eller inte.
§

3

Foreningsmedlem far inte uteslutas ur foreningen av annan anledning an att
medlemmen har forsummat att betala stadgade avgifter till foreningen, motarbetat
foreningens verksamhet eller andamal eller uppenbarligen skadat foreningens
intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fraga om uteslutning far inte avgoras forran medlemmen fatt tillfalle att yttra sig
inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar)
I beslut om uteslutning skall skalen harfor redovisas samt anges vad den uteslutne
skall iakttaga vid overklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar fran dagen
for beslutet avsandas till den uteslutne i betalt brev med posten eller pa annat
betryggande satt.
Beslut om uteslutning far overklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt
1 och 80 § RF:s stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fatt bindande verkan far foreningen inte krava den
uteslutne medlemmen pa fdreskrivna avgifter.
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Medlem

Medlem
§ 4
"

har ratt att delta i moten och andra sammankomster som anordnas for medlemmarna.
har ratt till fortlopande information om foreningens angelagenheter.
skall folja foreningens stadgar samt beslut som i vederborlig ordning har fattats
av organ inom foreningen.
har inte ratt till del av foreningens behallning eller egendom vid upplosning av
foreningen.
§ 5
Medlem skall betala den arsavgift som bestamts av Arsmotet. Standig medlem betalar
*
den engangsavgift som faststallts av Arsmotet.
Hedersmedlem ar befriad fran avgifter.
Medlemskort far inte utlanas eller overlatas.
§ 6
Medlem har ratt att delta i foreningens idrottsliga verksamhet under de former som
ar vedertagna inom idrottsrorelsen och pa samma villkor som galler for ovriga
medlemmar.
Medlem far inte delta i tavling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen
eller, om denna sa bestamt, av sektionsstyrelsen. Om tavlingen eller uppvisningen
arrangeras utanfor Sverige, skall ocksa vederborande SF ge sitt samtycke. Ar
arrangdren inte ansluten till det SF som ar organiserat for att omhanderta den
idrottsgren vilken tavlingen eller uppvisningen galler, far medlemmen delta endast om
detta SF godkant tavlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§ i
Fbreningens angelagenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen for RF:s
vederborande SF:s och dessa stadgar - verka for foreningens framatskridande samt
tillvarata medlemmarnas intressen.
Det aligger Styrelsen sarskilt att
tillse att for foreningen bindande regler iakttas:
verkstalla av Arsmotet fattade beslut:

x

planera, leda och fordela arbetet inom foreningen:
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ansvara for och forvalta foreningens medel:
och forbereda Arsmotet.

§ 8
Styrelsen bestar av ordforande och sex ovriga ledamoter jamte tva suppleanter.
Dessutom ingar en represehtant for varje sektionsstyrelse som valjes arligen av
vederborande. Sektionsrepfesentanterna

saval som suppleanterna har full rost- och

fSrslagsratt i Styrelsen.

§ 9
Styrelseledamoter och suppleanter vaijs av Arsmotet for tid som sags i 22 § bland
foreningens rostberattigade medlemmar.
Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare, kassor och de Ovriga
befattningarna som behQvs.
Styrelsen far kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 §
andra stycket RF:s stadgar.

^

§ 10
Foreningens firma tecknas av Styrelsen eller av sarskild person utsedd av
Styrelsen.

§ 11
Styrelsen sammantrader nar ordforanden eller minst halva antalet styrelseledamoter
sa bestammer.
Styrelsen ar beslutsmassig om samtliga ledamoter kallats till sammantradet och
minst halften av dem 3r narvarande.
Vid sammantrade skall foras protokoll. Avvikande mening skall vid begaran antecknas
i protokollet.

§ 12
ORDFORANDEN ar foreningens officiella representant, leder dess forhandlingar och
vakar over dessa stadgars eftertradelse.
I ordforandens franvaro trader vice ordforanden i hans stalle.
SEKRETERAREN skall fora matrikel over foreningens medlemmar, skota foreningens
korrespondens, fora protokoll saval vid styrelsens som foreningens sammantraden samt
uppratta forslag till verksamhetsberattelse mm.
Varje officiell skrivelse skall undertecknas av ordforande eller sekreteraren.
KASSOREN aligger att uppbara alia avgifter och verkstalla alia utbetalningar for
foreningens rakning samt fora rakenskaper. Utgiftsposter overstigande ett halvt
basbelopp skall av ordforande attesteras.
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Verksamhets- och rakenskapsar mm
§ 13
Verksamhetsaret och rakenskapsaret omfattar tiden 1 januari till 31 december.
Styrelsens arbetsar omfattar tiden fran Arsmote till och med Arsmotet pafoljande ar.

Revision
§ 14
Styrelsen skall tillhandahalla revisorerna foreningens rakenskaper, arsmotes- och
styrelsemdtesprotokoll, medlemsmatrikel och ovriga handlingar som revisorerna onskar
ta del av, narhelst de sa begar, samt nar det galler revision av forvaltningen for
det senaste rakenskapsaret, senast en manad fore Arsmotet.
Revisorerna skall granska Styrelsens forvaltning och rakenskaper for det senaste
verksamhets- och rakenskapsaret samt till Styrelsen overlamna revisionsberattelse
senast 14 dagar fore Arsmotet.

I

Sektioner
§ 15
Foreningen har vid tiden for dessa stadgars antagande foljande sektioner, namligen
DAMSEKTION (vilande), FRIIDROTTSSEKTION, FOTBOLLSSEKTION samt UNGDOMSSEKTION.
Beslut om bildande eller nedlaggning av sektion fattas av Arsmotet eller av extra
mote som sammankallats for provning av sadan fraga.

§ 16
Ledningen for varje sektion utovas av en sektionsstyrelse bestaende av ordforande
och fyra avriga ledamoter. Sektionsstyrelse valjs arligen pa Arsmotet och utser
arligen inom sig ordforande samt de ovriga funktioner som erfordras.
Fotbollssektionen skall forutom ovannamnt ocksa innefatta en av Styrelsen vald
ledamot samt A-lagets lagledare.
Ungdomssektionen skall forutom ovannamnt ocksa omfatta tva suppleanter valda pa ett
ar av Arsmotet. Arsmotet valjer ordinarie ledamoter pa tva ar vaxelvis.
Till vilande sektion sker inget val av ledamoter.

§ 17
Styrelsen faststaller i sarskild instruktion eller pa annat satt de befogenheter
som sektionsstyrelse har.

§ 18
Sektionsstyrelsen upprattar forslag till budget och verksamhetsplan for sektionen
att gaila under nastfoljande verksamhetsar. Budgeten och planen inges till Styrelsen
pa tid som denna bestammer. Styrelsen gor de andringar i budgeten och planen som
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bedoms vara nodvandiga med hansyn till foreningens skyldigheter i olika hanseenden,
for den ekonomiska stallningen eller den vantade utvecklingen av den idrottsliga
verksamheten.

*

Moten
Ordinarie moten
§ 19
Med foreningen halls Arsmote mellan 1 och 28 februari. Styrelsen bestammer tidpunkt
och plats for mote. Kallelse jamte dagordning for Arsmotet oversands till medlemmarna
senast tre veckor fore motet eller kungors inom samma tid av Styrelsen i ortspressen
samt genom anslag i klubblokalen el dyl.
Styrelsen skall halla redovisningshandlingarna

och revisionsberattelsen tillganglig

for medlemmarna senast en vecka fore Arsmotet.
§ 20
»
Medlem som i foreskriven ordning har betalt sina avgifter till foreningen och under
aret fyller lagst 12 ar samt hedersmedlem har rostratt pa mote.
Denna ar personlig och far inte overlatas pa annan. Medlem som inte har rostratt
har yttranderatt och forslagsratt.
§ 21
Motet ar beslutsmassigt med det antal rostberattigade medlemmar som ar narvarande
pa motet.
§ 22
Vid Arsmotet forekommer foljande arenden:
1. Upprop och faststallande av rostlangd for motet.
2. Fraga om mcitet har utlysts pa ratt sStt.
3. Faststallande av dagordningen.
4. Val av ordforande samt sekreterare for motet.
5. Val av justeringsman som jamte ordforande skall justera motesprotokollet samt
rostraknare.
6. Sektionsstyrelsernas och Styrelsens verksamhetsberattelser samt resultat- och
balansrakningar for det senaste verksamhetsaret.
7. Revisorernas berattelse over Styrelsens

och Sektionsstyrelsernas

forvaltning

under det senaste rakenskapsaret.
8. Fraga om ansvarsfrihet for Styrelsen for den tid revisionen avser.
9. Faststallande av medlemsavgifter.
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10. Faststallande av verksamhetsplan samt budget for det kommande verksamhetsaret.
11. Val av

*

a) foreningens ordforande tillika Styrelsens ordforande for en tid av ett ar:
b) halva antalet 6vr.iga ledamoter i Styrelsen for en tid av tva ar:
c) tva Styrelsesuppleanter for en tid av ett ar:
d) tva revisorer jamte suppleanter for en tid av ett ar, i detta val far inte
Styrelsens ledamoter delta:
e) halva antalet ledamoter i valberedningen (vaxelvis 3 och 2) for en tid av
tva ar:
f) ordforande och tillika sammankallande i valberedningen:
h) halva antalet ledamoter i sektionsstyrelserna (vaxelvis 3 och 2) :
12. Behandling av forslag som vackts av Styrelsen eller inlamnats till Styrelsen av
sektionsstyrelse
eller rostberattigad medlem minst en manad fore motet.
sktionsstyrelse ell
13. Ovriga fragor.

Extra mote
§ 23
Styrelsen far kalla foreningens medlemmar till extra mote om sadant mote behovs.
Vidare ar Styrelsen skyldig att kalla till extra mote nar revisorerna med angivande
av skal skriftligen sa kraver eller nar det for angivet andamal begars av minst en
tiondel av foreningens rostberattigade medlemmar.
Underlater Styrelsen att inom 14 dagar kalla till motet far den som kravt mStet
kalla till detta. Kallelse jamte dagordning for extra mote Oversands senast sju dagar
fore motet till medlemmarna eller kungGrs inom samma tid i ortspressen samt genom
anslag i klubblokalen eller dyl.
Vid extra mote far endast i dagordningen upptaget arende avgoras.

§ 24
Om rSstratt pS extra mSte och om beslutsmassighet vid sadant mote galler vad som
sags i 20 § och 21 §.

Beslut, omrostning
§ 25
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omrostning
(votering) om sadan begars. Med undantag for de i 26 § fo'rsta stycket namnda bada
fallen avgors vid omrostning alia fragor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8,
§ i RF: s stadgar). OmrSstning sker oppet, dock att val skall ske med slutna sedlar,,
om rOstberattigad medlem sa begar. Vid omrostning som ej avser val galler vid lika
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rostetal det forslag som bitrads av ordforanden vid motet om ban ar rostberattigad.
Ar han inte rostberattiga-d, avgor lotten. Vid val skall i handelse av lika rostetal
lotten avgora. Beslut bekraftas av klubbslag.

Stadgefragor mm
_;

§ 26

Endast Arsmotet far andra dessa stadgar eller upplosa foreningen. I sadant fall
kravs att minst 2/3 av antalet avgivna roster bitrader beslutet.

§ 27
I beslut om upplosning av foreningen skall anges att foreningens tillgangar skall
anvandas till bestamt idrottsframjande andamal. Beslutet jamte bestyrkta avskrifter
av Styrelsens och Arsmotets protokoll i arendet samt revisionsberattelse jamte
balans- och resultatrakningar skall omedelbart delges till vederborande SF.
Beslut om bildande eller nedlaggning av idrottssektion skall oversandas till
vederborande SF.

§ 28
Utover dessa stadgar galler RF:s stadgar och ovriga foreskrifter och anvisningar
samt vederbSrande SF:s stadgar, tavlingsreglementen och ovriga i vederbSrlig ordning
utfardade foreskrifter.
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