Stadgar för den ideella ungdomsföreningen

Azalea BK
bildad 22 januari 1992, med hemort i Göteborg
Dessa stadgar är senast reviderade av årsmötet 6 mars 2012

Ändamål
§ 1.

Föreningens ändamål är att verka som en fotbollsklubb för barn och ungdomar.
Verksamheten syftar till att ge deltagarna positiva erfarenheter av träning,
tävling och idrottsgemenskap, och att ge alla spelare möjlighet att utvecklas
efter förmåga och intresse. Verksamheten skall ge en bred idrottsfostran och
även ge spelare möjligheter att utvecklas till goda ledare, tränare och domare.
Azalea BK skall organiseras enligt demokratiska principer. Individuellt inflytande
och ansvarstagande eftersträvas i verksamhetens gemensamma
angelägenheter. Klubbens verksamhet bygger till största del på ideella insatser
från föräldrar och andra intresserade vuxna.

Medlemskap
§ 2.

Föreningen består av de personer som finns registrerade i föreningens
medlemsförteckning.
På förslag från styrelsen kan årsmötet besluta om att enskild person kallas till
hedersmedlem i föreningen.
Medlemskap kan endast nekas person som kan antagas kommer att motarbeta
föreningens intressen.

§ 3.

Medlem som vill utträda ut föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed ha upphävt medlemskapet.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift under två år får anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen och räknas därefter inte som medlem.

§ 4.

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att
medlemmen försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat
föreningens verksamhet eller skadat föreningens intressen. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen.
I beslut om uteslutning skall skälen härför anges, samt vad den uteslutne skall
iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall meddelas till den uteslutne inom
tre dagar från beslutstillfället.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig.
Yttrande skall inkomma till styrelsen senast 14 dagar efter det att medlemmen
meddelats om risk för uteslutning.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den
uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.
Medlemmars rättigheter och skyldigheter

§ 5.

Medlem
•

har rätt att delta i föreningens öppna medlemsmöten samt andra
sammankomster som anordnas för medlemmarna

•

har rätt till löpande information om föreningens angelägenheter

•

skall följa föreningens stadgar, samt beslut som i vederbörlig ordning
fattats av av styrelsen sanktionerade kommittéer och ledare i
föreningen

•

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen
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§ 6.

Medlems- och träningsavgifter bestäms av årsmötet. Hedersmedlem är befriad
från avgifter.

§ 7.

Medlem har rättighet att delta i föreningens idrottsliga verksamhet i den anda
och under de former som är förenliga med föreningens målsättning.
Medlem får endast delta i tävlingar eller uppvisningar som sanktionerats av
styrelsen eller styrelsens fotbollsansvarige ledamot.
Om tävlingen arrangeras utanför Sverige skall också Svenska Fotbollförbundet
ge sitt samtycke i de fall detta krävs.

Styrelsen
§ 8.

Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för föreningens verksamhet
samt tillvarata föreningens och medlemmarnas intressen. Styrelsens uppgift är
att fatta beslut om föreningens verksamhet och att följa upp dessa besluts
verkställande.
Det åligger särskilt styrelsen att
•

tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

•

verkställa av årsmötet fattade beslut;

•

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

•

ansvara för och förvalta föreningens medel;

•

tillställa revisorerna räkenskaper och verksamhetsdokument;

•

förbereda och kalla till årsmötet.

§ 9.

Styrelsen består av ordförande tillsammans med minst fyra och högst sex övriga
ledamöter. Styrelsens medlemmar leder och fördelar arbetet inom var sitt
ansvarsområde.

§ 10.

Styrelseledamöter väljs av årsmötet enligt § 21.
Om styrelseledamot avgår före mandattidens utgång tillåts sittande styrelse att
utse en ersättare fram till följande årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga
befattningar.
Styrelsen har rätt att kalla enskild person till adjungerad ledamot vid behov.

§ 11.

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, eller om styrelsen så
beslutar av en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 12.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva styrelsen så
bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och
minst hälften av dem är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av
styrelsens ledamöter är eniga om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Avvikande mening i beslut skall
antecknas i protokollet. Protokoll skall justeras av ordförande eller annan utsedd
ledamot.
I brådskande fall får ordförande besluta att ärende skall avgöras genom
omröstning via telefon, epost eller dylikt. Om särskilt protokoll inte upprättas
skall sådant beslut anmälas och protokollföras vid nästkommande styrelsemöte.
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper
av ärenden till av styrelsen utsedda kommittéer eller enskilda personer.

§ 13.

Styrelsens ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden leder
styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens
stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har
ordföranden förhinder träder vice ordförande i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetet bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut.
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Verksamhets- och räkenskapsår
§ 14.

Verksamhetsårets och räkenskapsåret omfattar tiden från och med 1 januari till
och med 31 december.

Revision
§ 15.

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötesoch styrelseprotokoll och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av,
när helst de så begär.
Räkenskaper och övriga dokument för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det
senaste senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast två veckor före årsmötet.

Valberedning
§ 16.

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av
årsmötet. Ordförande är sammankallande.
Valberedningen skall senast tre månader före årsmötet tillfråga styrelsens
ledamöter och föreningens revisorer om de vill kandidera för nästa
mandatperiod. Därefter skall valberedningen rekrytera nödvändigt antal
kandidater för val till styrelse, revisorer samt valberedning.
Valberedningen meddelar sina förslag vid årsmötet.

Årsmötet och extra årsmöte
§ 17.

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens ordinarie
årsmöte hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall gå ut till medlemmarna senast tre veckor före mötet
genom kallelse på hemsidan och epost till föreningens ledare och övriga
funktionärer.
Vidare skall kallelse till årsmötet jämte dagordning och eventuella övriga
dokument av intresse finnas tillgängliga i klubblokalen och på föreningens
hemsida vid samma tidpunkt.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreringen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall
anges var dessa handlingar finns att tillgå.

§ 18.

Personer som finns registrerade i föreningens medlemsregister äger rösträtt på
årsmötet.
Rösträtten är personlig och får endast överlåtas av medlem under 18 år till
förälder eller målsman.
Mötesdeltagare utan rösträtt har dock yttranderätt och förslagsrätt på årsmötet,
såvida de har intresse i föreningens verksamhet.

§ 19.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

§ 20.

Såväl styrelse som enskild medlem får väcka förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.
Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall dock vara
styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 21.

Vid årsmötet skall åtminstone följande ärenden behandlas och protokollföras:
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.
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2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av två protokolljusterare och rösträknare för mötet.

4.

Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna.

5.

Fastställande av dagordning för mötet.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och
balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det
senaste räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget
under det kommande verksamhetsåret.

10.

Fastställande av medlemsavgifter.

11.

Val av
a]

föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid
av ett år;

b]

övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c]

två revisorer jämte en revisorsuppleant för en tid av ett år. I
detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

d]

tre ledamöter, varav en sammankallande, till valberedningen
inför nästkommande årsmöte;

e]

beslut om val av ombud till råd och församlingar där föreningen
har rätt att representeras.

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.

Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna
får endast fattas om den finns med i kallelsen till mötet.
§ 22.

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan begäran skall framställas
skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar
utlysa ett sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag på dagordning för mötet skall tillställas medlemmarna
senast en vecka före mötet på sätt som anges i § 17, andra och tredje stycket.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får den som begärt
mötet kalla till detta enligt stycket ovan.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.
Dagordningen för extra årsmöte består därmed av punkterna 1-5 för ordinarie
årsmöte i § 21, samt den eller de ärenden som föranlett mötet.
Om rösträtt vid extra årsmötet gäller vad som sägs i § 18 och §19.

Beslut och omröstning
§ 23.

Beslut vid årsmöte fattas med acklamation (bifallsrop) eller med votering
(omröstning) om så begärs.
Omröstning sker öppet, men om röstberättigad medlem begär sluten omröstning
skall detta genomföras.
Alla frågor avgörs genom enkel majoritet, med undantag för stadgeändring och
upplösning av föreningen enligt § 24 och § 25. Enkel majoritet kan vara relativ
eller absolut beroende på vilket slags beslut frågan gäller.
Val avgörs med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att de som erhåller
högst antal röster är valda, oavsett hur stor andel av det totala antalet röster
deras röster utgör.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än
hälften av rösterna.
Vid omröstning som inte gäller val blir ordförandens röst avgörande vid lika
röstetal, förutsatt att ordföranden är röstberättigad, i annat fall avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
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Beslut bekräftas med klubbslag.

Frågor om stadgar
och upplösning av föreningen
§ 24.

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet avgivna stöder beslutet.
Ändring av stadgar skall anmälas till vederbörlig myndighet av styrelsen.

§ 25.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om frågor uppkommer
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågorna till nästkommande
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras i styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att inte väcka talan
vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna
för skiljeförfarandet: Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för
kostnaderna för den skiljeperson man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive
kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

§ 26.

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar
skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta
föreningens handlingar skall arkiveras, till exempel i folkrörelsearkiv eller
motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall
omedelbart tillställas Svenska Fotbollförbundet.

§ 27.

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter
och anvisningar, samt Svenska Fotbollförbundets stadgar, tävlingsreglemente
och övriga föreskrifter.

§ 28.

Föreningens ordförande och sekreterare skall se till att dessa föreningens
stadgar finns tillgängliga för medlemmarna.
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