STADGAR
för
FRÖJEREDS IDROTTSFÖRENING

Namn och ändamål
Fröjereds Idrottsförening, stiftad i juni månad 1927, har till ändamål att genom utövning av idrott
och friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas fysiska hälsa samt för främjande av god kamrat
och idrottsanda.
Fröjereds Idrottsförenings färger är blå bas och vit teckning.
Medlemskap
§1
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av styrelsen eller
av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem utses till hedersledamot.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid,
minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap
ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den
medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för
beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå
medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF
(SpecialFörbund inom RF, RiksidrottsFörbundet).
§2
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant
utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas
eller inte.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta
om medlemskapets upphörande.
Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens
intressen.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till
vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar
Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut
överklagats och ärendet blivit slutligt avgjort.
§3
Medlem
 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 skall betala de avgifter som beslutats av föreningen,
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.

Medlemsavgifter och medlemsmatrikel
§4
Medlem erlägger en årsavgift som beslutats på ordinarie årsmöte.
Medlemskap berättigar till fritt inträde vid föreningens arrangemang på Fröjevi. Medlemsmatrikel
föres digitalt och uppvisas för medlem på förfrågan.
Deltagande i tävlingar och uppvisningar
§5
Medlem skall inte utan styrelsens medgivande utföra arvoderat eller motsvarande uppdrag i annan
konkurrerande förening eller organisation.
§6
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.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem föreningen.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För
deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.
Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar
ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.
Styrelsen
§7
Fröjereds Idrottsförenings angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av ordförande och
åtta övriga ledamöter.
Styrelsen skall bestå av kvinnor och män med målsättningen lika fördelning.
Ordförande i styrelsen, tillika föreningens ordförande, utses vid ordinarie årsmöte bland
röstberättigade medlemmar och väljes för en tid av 1 år.
Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar och väljes för
en tid av 2 år.
Mandattiden för styrelsens ledamöter skall gälla sålunda, att fyra ledamöter väljes samtidigt vid
ordinarie årsmöte och övriga fyra ledamöter vid nästföljande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör, samt vice sekreterare och vice
kassör
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

§8
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två
ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort
framställningen kalla till sammanträde.
Om vid votering uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden.
Fysisk närvaro krävs ej om tekniska möjligheter medger fullgott deltagande ljudmässigt, detta
beslutas av mötets ordförande.

§9
Styrelsen skall verka för Fröjereds Idrottsförenings framåtskridande och tillvarata dess intressen.
Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar
dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hens ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande,
dock skall nedan angivna åligganden tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen:
Sekreteraren:
 Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden och föreningens övriga möten,
 Att bevaka föreningens inkommande korrespondens.
 Att ansvara för föreningens digitala arkiv alt. delegera detsamma.
 Att bevaka föreningens närvaro på digitala medier alt. delegera detsamma.
Kassören:
 Att uppbära alla avgifter och anslag till och verkställa alla utbetalningar för Fröjereds
Idrottsförening,
 Att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper,
 Att föra inventarieförteckning,
 Att till betryggande belopp försäkra föreningens byggnader, material och övriga
tillhörigheter,
 Att vid behov verkställa nyanskaffning av material och inventarier,
 Att föra medlemsmatrikel.

§ 10
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning

Sektioner och kommittéer
§ 11
Den övriga föreningsverksamheten handhaves av sektioner och kommittéer vilka utses vid
ordinarie möte eller årsmöte. Ledamot i sektion eller kommitté väljes för en tid av 1 år och utses
bland medlemmar. Ordförande i sektioner och kommittéer väljes vid ordinarie möte eller årsmöte.
Sektionsordförande åligger:
 Att övergripande leda, planera och sammankalla till möten i sektionen,
 Att se till att sektionen lämnat sitt medgivande för tävlingar och mästerskap,
 Att enligt styrelsens bestämmande ombesörja Fröjereds Idrottsförenings representation i
de idrottsgrenar sektionen handhar.
Kommittéordförande åligger:
 Att planera och på lämpligt sätt genomföra de uppdrag som kommittén blivit förelagd,
 Att till styrelsen inkomma med rapport efter slutfört uppdrag.

Möten
§ 12
Med Fröjereds Idrottsförening hålles:
 dels ordinarie årsmöte innan mars månads utgång,
 dels extra årsmöte när så erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelse till ordinarie
årsmöte skall utfärdas på föreningens hemsida senast 28 dagar före mötet.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för
extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet publiceras på föreningens hemsida.
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista
behandlas.

§ 13
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av
lägst 15 år, samt hedersledamöter.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

§ 14
Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 15
Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:














Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av a) ordförande och b) sekreterare för mötet.
Inmodan av övriga frågor samt fastställande av föredragningslista.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt därtill vid behov
fungera som rösträknare vid votering.
Styrelsens och sektionernas berättelser.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, sektioner och kommittéer för den tid revisionen
omfattar.
Val av styrelse enligt stadgarna.
Val av ordförande och ledamöter i sektioner och kommittéer.
Fastställande av årsavgift.
Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av 1 år; i detta val får styrelsens
ledamöter icke deltaga.
Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektioner, kommittéer eller
röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet, förslag om stadgeändring eller om
upplösning av Fröjereds Idrottsförening dock minst 30 dagar före mötet.
Övriga frågor som anmälts till föredragningslistan. Beslut i fråga av större ekonomisk natur
eller av annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte varit med i kallelsen till mötet.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 16
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie
årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll,
medlemsmatrikel, inventarieförteckning m.m.) tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före
ordinarie årsmöte.

§ 17
Revisorerna åligger att granska styrelsens, sektionernas och kommittéernas förvaltning och
räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut
§ 18
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).
Om röstberättigad medlem begär så skall val ske slutet.
Vid votering bestämmes utgången - utom i frågor som omförmäles i § 20 - genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som
biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten
avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 19
Beslut i fråga av betydande ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.

Stadgefrågor
§ 20
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Fröjereds Idrottsförening får endast
vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut
av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 21
Beslut om upplösning av Fröjereds Idrottsförening skall innehålla föreskrift om användning av
föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas
respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i
ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.
§ 22
Utöver dessa stadgar gälla riksidrottsförbundets allmänna tävlingsbestämmelser och övriga
föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds tävlingsreglementen och övriga i
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

(Ovanstående stadgar reviderades stort inför årsmötet 2016, detta pga ålderstigna formuleringar
samt nya målsättningar och krav. Ursprungliga stadgar finns bevarade digitalt)

