Stadgar
för den ideella föreningen Vaxholms
Innebandyförening, bildad 1989 med hemort i
Vaxholm kommun, Stockholms län.
1 ÄNDAMÅL
Föreningen skall bedriva
Innebandyverksamhet och därtill hörande
aktiviteter.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin
idrottslig a verksamhet i enlighet med
“Idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Föreningen
skall i sin verksamhet aktivt verka för en
dopingfri idrott, förebygga våld, rasism,
nazism och främlingsfientlighet.
Föreningen skall likaså verka för senarelagd
alkoholdebut bland föreningens och
kommunens ungdomar samt motarbeta droger.
2 SAMMANSÄTTNING
Föreningen består av de fysiska personer som
har upptagits i föreningen som medlemmar
och som erlagt medlemsavgift enligt § 14 i
dessa stadgar.
3 TILLHÖRIGHET
Förening en är medlem i följande
specialidrottsförbund (SF):
Svenska Innebandyförbundet
Stockholms Innebandyförbund
och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
4 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens högsta beslutande organ är
årsmötet och ev extra årsmöte. Under
verksamhetsåret är styrelsen högsta beslutande
organ.
5 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller,
om så styrelsen beslutar, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av en eller
flera särskilt utsedda personer.

6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar tiden fr.o.m. den 1 juni t o m den 30
maj.
7 STADGETOLKNING
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar,
eller om fall förekommer som inte är
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till ett
extra årsmöte eller första ordinarie årsmöte.
I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen. Styrelsens beslut kan överklagas,
men först till nästa extra årsmöte eller första
ordinarie årsmöte.
Intill dess, vid överklagan, att frågan handlagts
vid årsmöte enligt ovan, gäller det av styrelsen
fattade beslutet.
8 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av
årsmöte med minst 2/3 av antalet av givna
röster. Endast medlem som erlagt gällande
medlemsavgift har rösträtt.
Förslag till stadgeändring får skriftligen avges
av såväl medlem som styrelsen.
9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen fordras beslut
härom vid minst två (2) på varandra följande
årsmöten, varav ett måste vara ordinarie
årsmöte.
Vid båda dessa årsmöten skall beslut för att bli
giltigt biträdas av minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
Beslut om disposition av föreningens
tillgångar skall fattas vid det sista årsmötet.
Detta beslut fattas med enkel majoritet. Beslut
om föreningens upplösning skall inkludera
beslut om föreningens tillgångar.
I beslut om upplösning skall likaså anges dels
att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var
den upplösta föreningens handlingar m.m.
skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller
motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den
som styrelsen delegerat beslutanderätt till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om
det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av
styrelsen.
Medlemsansökan görs genom inbetalning av
fastställd medlemsavgift.
Vid avslag på medlemsansökan skall inbetald
medlemsavgift, omgående utan dröjsmål,
återbetalas till ansökande person.
11 UTTRÄDE
Medlem som önskar utträda ur föreningen
skall skriftligen meddela sitt utträde till
föreningen. Föreningen äger ej rätt att kräva
orsak till begäran.
Inbetald medlemsavgift skall ej återbetalas,
oavsett när begäran om utträde inkommer, för
någon del av gällande verksamhetsår.
Medlemskapet upphör från den dag begäran
om utträde inkommer och medlem skall utan
dröjsmål avföras från medlemsförteckning och
ev distributionslistor (e-post).
12 UTESLUTNING
Medlem kan endast uteslutas ur föreningen av
anledning att medlem försummat inbetalning
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte
föreligger får föreningen meddela medlem en
varning. Denna varning skall, som beslut om
uteslutning, göras skriftligt och i
rekommenderad försändelse inom tre (3) dagar
från beslut.
Beslut om uteslutning eller varning får inte
fattas utan att medlem inom viss tid, minst 14
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett medlemskapets

ifrågasättande. I beslut skall skäl härför
redovisas samt anges vad medlem skall iaktta
för överklagande.
Beslut om varning eller uteslutning skall fattas
av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt RFs stadgar.
13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem
- har rätt att delta i medlemssammankomster
- har rätt till information om föreningens
angelägenheter
- skall följa föreningens stadgar och beslut som
fattas av föreningsorgan samt följa i §3
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser
och beslut
-har inte rätt till del av föreningens behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen
-skall betala medlemsavgift senast den 30
september samt de övriga avgifter som
beslutas av föreningen
14 MEDLEMSAVGIFT
Styrelsen fattar beslut om verksamhetsårets
gällande medlemsavgift.
Medlemsavgift skall erläggas enligt gällande
policy senast efter 2 träningstillfällen samt
alltid innan match.
Betalning skall ske från medlem till lagledaren
för respektive lag samt vidarebefordras till
kassör kontant eller till föreningens
postgironummer tillsammans med en bifogad
redogörelse för vilka medlemmar med namn
och fullständigt personnummer betalningen
avser.
Vid utebliven medlemsavgift åligger det resp.
lagledare att påminna detta för medlem.
Om medlemsavgift trots påminnelse ej
inkommit inom 7 dagar från påminnelse äger
styrelsen rätt att sända varning till medlem.
Vid fortsatt utebliven medlemsavgift äger
styrelsen rätt att enligt §12 utesluta medlem.

15 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA
VERKSAMHETEN

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.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
16 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Årsmötet , som är föreningens högst a
beslutande organ, SKALL hållas före utgången
av juni månad på tid och plats som styrelsen
beslutar.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast
fyra veckor före årsmötet anslås på
föreningens webbsida
(www.vaxholmsinnebandy.se) samt i
föreningens lokal (if-hallen).
Vidare skall kallelse jämte förslag till
föredragninglista anslås på annan lämplig plats
som styrelsen beslutar.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorn berättelse, verksamhetsplan med
budget för kommande verksamhetsår samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande skall anslås på i
ovanstående stycke angivna platser, senast en
(1) vecka före årsmötet.
17 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV
ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att
behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt
yttrande över förslaget.
18 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE. OCH

19 BESLUTSFÖRHET
Mötet är beslutsmässigt med det antal
röstberättigade medlemmar som är närvarande
på mötet.
20 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Med undantag för beslut om stadgeändring
och beslut om upplösning av föreningen,
avgörs vid omröstning alla frågor med enkel
majoritet.
Omröstning sker öppet och genomförs med
handuppräckning. Sluten omröstning kan
endast ske vid person och/eller
förtroendefrågor. Vid lika röstetal har
årsmötesordförande utslagsröst, utom vid
personval då lotten avgör om årsmötet så
beslutar.
21 VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är
röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte
väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen
eller till revisor i föreningen.
22 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmöte skall följande behandlas och
protokollföras:
1. Val av ordförande och sekreterare för
Mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Val av protokolljusterare och rösträknare
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av dagordning

FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTE

Medlem som har betalt förfallna
medlemsavgifter och har fyllt 18 år har rösträtt
på möte. Rösträtten är personlig och får inte
utövas genom ombud.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för
senaste verksamhetsår
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för
senaste verksamhetsår
8. Revisorns berättelse över styrelsens

förvaltning under senaste verksamhetsår
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser
10. Verksamhetsplan för kommande
Verksamhetsår
11. Fastställande av medlemsavgift för
kommande verksamhetsår
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt
tid inkomna motioner
13. Val av Föreningens ordförande (2 år)
Övriga ledamöter (2 år)
Revisor (1 år) - styrelsens ledamöter eller
ordförande är ej valbara
Valberedning (2 ledamöter - 1 år) av
vilken en skall utses till sammankallande
14. Övriga frågor
Under denna punkt kan och får ej beslut
fattas.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse
för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om det ej framgår av kallelsen till mötet.
23 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen äger rätt att kalla medlemmar till
extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte
när revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar så
begär. Sådan framställning skall ske skriftligen
och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra
årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom två månader från erhållen
begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista för extra årsmöte skall
tillställas medlemmarna på vedertaget sätt,
senast 7 dagar före mötet. Vidare skall kallelse
med förslag till föredragningslista anslås enligt
§16, 2stk.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till
extra årsmöte får de som gjort framställan
vidta nödvändiga åtgärder enligt föregående
stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett
mötet upptas till behandling. Om
rösträtt/beslutsmässighet gäller vad som
sagts i §17, 19, 20.

VALBEREDNING
24 SAMMANSÄTTNING, ÅLIGGANDEN
Valberedningen består av sammankallande
jämte en ledamot, båda valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast 8 veckor före
årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår
vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa
mandatperiod.
Senast 4 veckor före årsmöte skall
valberedningen meddela röstberättigade
medlemmar sitt förslag.

REVISOR
25 REVISION
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av
föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn
tillhanda senast en månad före årsmöte.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets
och räkenskapsåret s amt till styrelsens
överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar
före årsmötet.
Revisorn skall likaså lämna årsmötet
rekommendation om styrelsens ansvarsfrihet
eller ej.

STYRELSEN
26 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen skall bestå av ordförande jämte 2, 4
alternativt 6 ledamöter, jämte minimum 2
suppleanter. Suppleanter kallas i den ordning
som val skett.
Styrelsen utser inom sig befattningar som
anses nödvändigt för föreningens verksamhet.
Om ledamot avgår under pågående
mandatperiod skall EJ fyllnadsval ske.
Styrelsen får utse person till adjungerad
ledamot. Adjungerad ledamot kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt
Adjungerad ledamot får utses till befattning
inom styrelsen.
27 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen
föreningens högsta beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RFs,
vederbörande SFs och dessa stadgar - svara för
föreningens verksamhet enligt fastställda
planer samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
tillse att för föreningen gällande lagar och
bindande regler iakttas verkställa av årsmötet
fattade beslut planera, leda och fördela arbetet
inom föreningen. ansvara för och förvalta
föreningens medel tillställa revisorn
räkenskaper med mera enligt §25 och
förbereda årsmötet.
Ordförande eller annan av styrelsen utsedd
person är föreningens officiella representant.
Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervaka att föreningens
stadgar och övriga för föreningen bindande
regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall
besluta om fördelning av arbetsuppgifter i
övrigt. Har inte annat beslutats ankommer
nedan angivna uppgifter på sekreterare och
kassör.

SEKRETERARE
Förbereda styrelsens sammanträden och
föreningens möten
Föra protokoll över styrelsens sammanträden
Hålla föreningens handlingar ordnade och
förvarade på ett betryggande sätt samt ansvara
för att föreningens historia dokumenteras
Verkställa fattade beslut
Om ordförande inte bestämmer annat,
underteckna utgående handlingar
Årlig en upprätt a förslag till
verksamhetsberättelse för föreningen.
KASSÖR
Föra medlemsförteckning och se till att
medlemmar betalar beslutade avgifter till
föreningen
Se till att föreningen söker bidrag från stat,
kommun och idrottsorganisationer mm
Svara för föreningens bokföring vilket innebär
skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper
Årligen upprätta balans- och resultaträkningar
Utarbeta underlag för budget och
budgetuppföljning
Ansvara för att betalning sker i rätt tid
I förekommande fall ansvara för föreningens
deklarationer, kontrolluppgifter med mera
Föra inventarieförteckning i vilken även
förenings förvärvade priser införs
Ansvara för att gällande försäkringsskydd
finns för föreningen, dess medlemmar,
inventarier, priser, fastigheter, lokaler och
övriga tillhörigheter
28 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH
OMRÖSTNING

St yrelsen sammanträder på kallelse av
ordförande eller då minst hälften av antalet
ledamöter så begär.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga
ledamöter kallats och då minst hälften är
närvarande. För alla beslut krävs enkel
majoritet.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträde skall protokoll föras och
justeras av mötesordförande, sekreterare och
av utsedd justerare. Avvikande mening eller
reservation skall föras till protokollet.
29 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTT
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i
enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till sektion, kommitté eller annat
organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fatt at beslut med stöd av
bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SPONSORER/SAMARBETSPARTNERS
30 AVTAL SPONSORER/SAMARBETSPARTNERS
Föreningen skall arbeta för att teckna löpande
avtal med sponsorer/samarbetspartners på
förenings övergipande nivå.
Sektion eller lag inom föreningen har dock rätt
att teckna avtal med egen sponsor/
samarbetsparter efter kontroll och
godkännande av föreningens styrelse.
Lag som representerar klubben i seriespel,
cuper eller annat tävlingssammanhang skall
vid dessa tillfällen representera klubben i de
matchdräkter som klubben tillhandahåller.
På av föreningen tillhandahållet material eller
utrustning får EJ annan text och/eller logotyp
anslås utan styrelsens godkännande.
Målvaktskläder och träningskläder som ej
tillhandahålles av klubben får annan text
och/eller logotyp anslås om den får styrelsens
godkännande.
Typ av text och/eller logotyp som kan avslås
är t.ex. Tobak & Alkohol reklam samt
konkurrenter till föreningens huvudsponsorer.
På föreningsoverallen får EJ annan text
och/eller logotyp anslås utan Styrelsens
godkännande.

Lag eller sektion som utan kontroll tecknar
avtal enligt ovan kan tvingas med omedelbar
verkan att återbetala eller kompensera
föreningen ekonomiskt. Beslut om detta
fattas av styrelsen efter samråd med revisor.
På av föreningen tillhandahållet material
eller utrustning får EJ annat namn eller
företag anslås utan styrelsens godkännande.
Föreningens medlemmar skall gemensamt
verka för att sponsorer/samarbetspartners
knyts till föreningen. Styrelsen är verkställig
i frågor kring avtal i rubricerade frågor.
TVIST
31 SKILJEKLAUSUL
Talan i tvist mellan medlem och förening får
inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i RFs eller SFs stadgar, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnaderna
vid skiljeförfarandet.: Vardera parten svarar
för egna kostnader liksom för kostnader för
den skiljeman som utsett. Ordförandens
kostnader, inklusive kostnader för eventuell
sekreterare, delas lika mellan parterna.
Vaxholm 2012-06-20

