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STADGAR FÖR ÖJA FOTBOLLFÖRENING
ÖJA FOTBOLLFÖRENINGhar till ändamål, att genom utövandet av idrott och friluftsliv, att bedriva
idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”(1 kap
RF:stadgar) samt befrämja god kamratskap och idrottsanda. Föreningen ska motverka all form av
diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
MEDLEMSKAP
§1
Det finns olika medlemsnivåer, vilka beslutas av årsmötet. Har man erlagt avgift i någon av dessa är man
automatiskt medlem i föreningen. Medlemskortet är personligt =ej utlånas.
§2
Medlem som ej erlagt medlemsavgift inom 1 år avföres från medlemsmatrikeln och är därmed skild från
föreningen. Eventuell skuld till föreningen måste dock först betalas.
§3
Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller som eljest handlat mot hederns lagar kan av styrelsen
uteslutas ur föreningen. Dock skall styrelsen bereda medlemmen tid att yttra sig i ärendet. Beslut om
uteslutning eller bestraffning skall alltid skriftligen tillställas medlemmen ifråga.
§4
Efter lång och trogen tjänst och stort engagemang för föreningen kan årsmötet utse en medlem till
hedersmedlem.
DELTAGANDE I TÄVLINGAR, UPPVISNINGAR ETC
§5
Medlem får icke utan styrelsens eller vederbörande sektionsstyrelses medgivande representera Öja
Fotbollförening.
STYRELSEN
§6
Öja Fotbollförenings angelägenheter handhaves av en huvudstyrelse bestående av ordförande och 6 st (sex)
ledamöter jämte 2 st (två) suppleanter. Ordföranden, ledamöterna och suppleanterna utses vid ordinarie
årsmöte bland de röstberättigade medlemmarna.
Ordföranden väljes för en mandattid av 1 år (ett).
Ledamöterna väljes för en mandattid av 2 år (två); dock skall valordningen vara sådan att vid årsmötet skall
enbart halva antalet styrelseledamöter vara i tur att avgå.
Suppleanter väljes för en mandattid av 1 år (ett).
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den först valda suppleanten som ordinarie
ledamot intill nästa årsmöte.
Styrelsen konstituerar sig genom ett möte i omedelbar anslutning till årsmötet (=fördela arbetsuppgifterna).
Föreningen skall sträva efter att styrelseledamöterna har nära anknytning till de olika kommittéerna och
sektionerna (=information).
§7
På sista styrelsemötet för året bestämmes datum för nästkommande års mötesdagar. Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
VU kan, för föreningens bästa, ensamma ta vissa beslut.
§8
Styrelsen skall verka för Öja Fotbollförenings framåtskridande och tillvarataga dess intressen. Styrelsens
ledamöter är gemensamt ansvariga för Öja Fotbollförening.
SEKTIONER OCH KOMMITTÉER
§9
Den rent idrottsliga verksamheten handhaves av en vald sportgrupp.
Alla kommittéer och sektioner väljes efter behov. Antal medlemmar i dessa kan variera, dock skall en
sammankallande alltid väljas. Vissa av dessa väljes på ett sektionsårsmöte, lämpligen i halva oktober, då
dessa måste förbereda kommande idrottsår.
Vid ekonomiska frågor skall huvudstyrelsen ovillkorligen informeras.
MÖTEN
§ 10
Öja Fotbollförening håller dels ordinarie årsmöte före januari månads utgång, dels ordinarie sektionsårsmöte före oktober månads utgång. Ev också extra möten om så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse skall utfärdas senast 5 (fem) dagar före mötets
genomförande.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av röstberättigade
medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran
§ 11
Rösträtt tillkommer alla medlemmar som har uppnått en ålder av 15 år. (femton).
Medlemskapet måste varit beviljat senast 2 månader före årsmötet, detta gäller
även medlemsavgiften. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 12
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
§ 13
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande för dagens möte.
2. Val av sekreterare för dagens möte.
3. Val av 2 st (två) justeringsmän.
4. Val av pressreferent.
5. Godkännande av föredragningslistan.
6. Godkännande av kallelsen.
7. Föregående mötes protokolls godkännande.
8. Årsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Årsarvoden, medlemsavgifter, inträdesavgifter och körersättning.
11. Val av ordförande .
12. Val av 3 st (tre) styrelseledamöter.
13. Val av 2 st (två) suppleanter.
14. Val av 2 st (två) revisorer, jämte 2 st (två) suppleanter.
15. Val av mötesrepresentanter
16. Val av valberedningskommitté (styrelsen föreslår representanter).
17, 18, 19, osv val av olika kommittéer och sektioner.
Alltid avsluta med övriga frågor.
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION §
14
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1-31/12
Räkenskaperna med vederbörliga verifikationer skall kunna delges revisorerna senast 15 dagar före
ordinarie årsmöte.
§ 15
Det åligger revisorerna att granska huvudstyrelsens och sektionernas förvaltning och räkenskaper under
räkenskapsåret samt att delge årsmötet sin berättelse.
§ 16
Vid möten fattas beslut genom bifallsrop (acklamation) eller avgöres genom votering. Vid votering bestäms
utgången - utom i frågor, som omtalas i §17- genom enkel majoritet.
Om vid votering, som icke avser val uppstår lika röstetal, skall det förslag som biträdes av ordföranden gälla.
Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra..
Alla beslut bekräftas genom klubbslag
§ 17
Föreningen firma tecknas av ordförande och kassör

STADGEFRÅGOR
§ 17
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Öja Fotbollförenings upplösning får endast upptagas till
avgörande vid ordinarie årsmöte. För att godkänna ändringar krävs minst 2/3 majoritet bland de vid mötet
röstberättigade medlemmarna.

§ 18
Beslut om upplösning av Öja Fotbollförening skall innehålla föreskrift om användning av föreningens
tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall omedelbart delgivas Sveriges
Riksidrottsförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av
revisionsberättelse jämte balans-, vinst- och förlusträkningar.
§ 19
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga
föreskrifter, samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig
ordning utfärdade föreskrifter.
Dessa stadgar är utarbetade vid föreningens bildande 1935, omarbetade 1960, 2006 och i detta antagna vid
årsmötet den 27 jan 2018.
Ordföranden och sekreteraren skall vid behov kunna uppvisa stadgarna för medlem.
Årsmötet har att godkänna eller förkasta förslaget eller ev ändra på någon punkt.

