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§1
Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd
av inträdesavgift, om sådan avgift fastställts av Årsmötet1.
§2

”Idrottens mål och inriktning”

Finns ej.
§3

Definition

Finns ej.

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation
eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Medlem
§4
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av organ inom föreningen.
§5

Idrott skall inriktas på att utveekla individen positivt i såväl fysiskt och
psykiskt som soeialt och kulturellt avseende.

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.
§6
Finns ej.

Ändamål

Styrelsen

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och
inriktning.

Hemort
Föreningen har sin hemort i Göteborg.

§7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för
RF:s, vederbörande SF:s och dessa stagdar - verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen särskilt att
tillse att för föreningen bindande regler iakttas:
verkställa av Årsmötet fattade besltut:
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;
ansvara för och förvalta föreningens medel: och
förbereda Årsmötet.
§8
1

När det i stadgarna talas om Styrelsen avses föreningens huvudstyrelse.

§13

Styrelsen består av ordförande och 3 övriga ledamöter, jämte 4 suppleanter.
§9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 22 §
bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Verksamhetesåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet
påföljande år.

§10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av
särskild utsedd person.
§11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och
minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras.

Revision
§14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som
revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär, samt när det gäller revision
av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före
Årsmotet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

§12

Sektioner

Ordföranden är föreningens officielle representant.
I övrigt fördelas arbetetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt
Styrelsens bestämmande.
Sekreteraren:
att föra protokoll över Styrelsens sammanträden:
att registrera och förvara skrivelser:
att tillse att fattade beslut verkställs:
att om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser
och förvara kopior av dessa; samt
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören:
att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter:
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till
att det finns verifikationer över dessa:
att svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok
över föreningens räkenskaper:
att årligen upprätta balans- samt resultaträkningar:
att utarbeta underlag for budget.

Verksamhets- och räkenskapsår m m

§15
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhetföljande sektioner, nämligen
Orientering.
§16
Finns ej.
§17
Finns ej.
§18
Finns ej.

Möten
Ordinarie möten
§19
Med föreningen hålls Årsmöte i februari/mars (månad).
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte. Kallelse jämte dagordning
för Årsmötet översänds till medlemmarna senast . 3 veckor före mötet eller
kungörs genom anslag i klubblokalen el dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

§24
Finns ej.

Beslut, omröstning
§20
Finns ej.

Finns ej.
§21

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.
§22
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

§25

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän,.som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet, samt rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat och balansräkningar för
det senaste verksamheftsåret.
Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas
förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställand av medlemsavgifter.
Faststallande av verksamhetsplan samt budget för det kommande
verksamhetsåret.
Val av
a) föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av 2 år:
b) halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.
d) två revisorer jämtes suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte
Styrelsens ledamöter delta.
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till
Styrelsen av röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet.
Övriga frågor.
Extra möte
§23

Styrelsen far kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte
behövs.

Stadgefrågor m m
§26
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar.

