Stadgar för xx (föreningens namn) antagna 202x – 02 – xx Bilaga

1 SKF årsmöte 2020

STADGAR FÖR XX (Föreningens fullständiga namn)
XX är en ideell förening bildad den xx yy med hemort i …Z..kommun. .
Föreningens organisationsnummer är ………………………………………………
…
2 kapitlet FÖRENINGENS MEDLEMMAR
1§ Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Endast fysisk person kan upptas som medlem i förening.

5§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten
Förening bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Medlem har
rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller den som
styrelsen delegerat ansvaret till. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige,
ska också SKF ge sitt samtycke.

3 kapitlet ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
1§ Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad
på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse och dagordning till årsmötet ska skickas till medlemmarna av styrelsen senast tre
veckor före mötet, eller kungörs inom samma tid på föreningens hemsida eller på ett annat
lämpligt sätt i ortspressen. Vidare ska kallelse och förslag till dagordning anslås i
klubblokalen. …

8§ Extra årsmöte
…
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska formuleras skriftligt
och innehålla skälen för begäran. När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte ska
den inom 14 dagar utlysa det. Mötet ska hållas inom två månader från det att begäran lämnats
till styrelsen. Kallelse och dagordning för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast
sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida, Vidare ska
kallelsen med förslag till dagordning anslås i klubblokalen eller på annant lämpligt plats sätt.
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6 kapitlet STYRELSEN
1§ Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor och
män, en jämn könsfördelning eftersträvas.
Styrelsen utser inom sig de befattningshavare som behövs exempelvis vice ordförande,
sekreterare och kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

2§ Styrelsens uppdrag
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska - inom ramen för RF:s och SKF:s och dessa stadgar - svara för föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Styrelsen har ett särkilt ansvar att;
* varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra
årsmöte hos SF registrera namn och kontaktuppgifter till föreningens
styrelseledamöter samt firmatecknare,
*
i enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med
barn begära att den som anställs eller erhåller uppdrag inom föreningen, om arbetet
eller uppgifterna som personen erbjuds eller tilldelas innebär direkt och
regelbunden kontakt med barn, visar upp ett utdrag enligt lagen (1998:620) om
belastningsregister.
…
3§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter
har begärt det. Sammanträdet kan vara fysiskt eller ske med hjälp av tekniska lösningar.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften
av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst fyra av styrelsens ledamöter är ense om
beslutet. Röstningen får inte ske genom ombud. Styrelsemedlem får inte rösta i frågor där
jävsförhållande kan finnas.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid exempelvis telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut
anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
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