
S T A D G A R  F Ö R  S U R A H A M M A R S  I N N E B A N D Y F Ö R E N I N G

SIBF

Antagna av årsmöte den 14 april 1999. Ändring beträffande verksamhetsår av årsmöte den 15 maj 2001.

Hemort

Föreningen har sin hemort i Surahammars kommun.

Ändamål

Föreningen har som ändamål att samla och förena ungdomar i kommunen, för social fostran och fysisk 
aktivitet i form av innebandy.

Mål och inriktning

Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer och respektera alla människors lika värde.
Medlemmarna skall ges infl ytande och ansvarstagande skall eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 
Föreningen skall arbeta för att utveckla ungdomarna i positiv riktning vad avser fyskiskt, psykiskt, socialt och 
kulturellt avseende.
Föreningen skall vara öppen för alla som vill utöva innebandy och ge alla som vill vara med chans till utövande 
av idrotten i form av tävlingsverksamhet.

stadgar

M E D L E M S K A P

§1

Medlemskap erhålls efter ansökan om sådant och medlemsavgift har betalts. På förslag av styrelsen kan 
årsmöte besluta om hedersmedlemskap och ständigt medlemskap i föreningen. 
Ansökan om medlemskap kan avslås av styrelsen om det kan antas att personen i fråga  kommer att motar-
beta föreningens intressen.

§2

Medlem begär utträde ur föreningen till styrelsen eller ansvarig ledare. Utträdet gäller från dag då utträde 
begärts. Medlem som inte har betalat årsavgiften under två år anses ha begärt utträde ur föreningen.

§3

Föreningsmedlem kan efter beslut i styrelsen uteslutas ur föreningen om medlemmen icke betalt medlems-
avgift, motarbetat föreningens mål och inriktning eller skadat föreningens intresse. 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig. I beslut om uteslutning 
skall skälen redovisas samt hur beslutet kan överklagas. Beslutet skall skall skriftligen omedelbart delges 
berörd medlem per post med mottagningsbevis eller på annat betryggande sätt. Vid ikraftträdande beslut om 
uteslutning kan föreningen inte kräva in resterande medlemsavgifter.
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M E D L E M

§4

Medlem:

• har rätt att delta i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna.

• har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

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

• skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattas av styrelsen.

• skall betala årsavgift som bestäms av årsmötet.

• som är ständig medlem skall betala engångsavgiften.

• som är hedersmedlem är befriad från avgifter.

• får inte överlåta eller utlåna medlemskort.

• har rätt att deltaga i föreningens innebandyverksamhet.

• har inte rätt att delta i träning eller tävling för annan förening utan styrelsens medgivande.

• skall eftersträva ett just och kamratligt uppträdande i all tränings- och tävlingsverksamhet.

stadgar

S T Y R E L S E N

§5

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, varvid det åligger styrelsen att:

• verka för föreningens bästa och tillvarata medlemmarnas intresse.

• tillse att föreningens stadgar och beslut iakttas.

• verkställa av årsmötet fattade beslut.

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

• ansvara för och förvalta föreningens medel.

• ansvara för att föreningens tävlingsverksamhet genomföres på ett regelmässigt riktigt sätt.

§6

Styrelsen skall bestå av minst fem och max sju ledamöter samt två ersättare som tillika är lagrepresentanter.
Styrelseledamöterna väljs på två år. Hälften väljs det ena året och andra hälften året därpå. Ersättarna väljs 
på ett år.

Ordförande och kassör väljs särskilt. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt andra 
funktioner som styrelsen fi nner lämpligt.

Vid förfall för ordinarie ledamöter inträder ersättarna i den ordning de blivit valda.
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§7

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är 
närvarande.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

§ 8

Ordföranden är föreningens offi ciella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och ansva-
rar för att föreningens stadgar och mötes och styrelsebeslut efterlevs. Har ordförande förhinder tas ansvaret 
över av vice ordförande.

Kassören ansvarar för att:

• svara för föreningens bokföring och upprätta bokslut.

• medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.

• bidrag söks från stat och kommun.

• driva in fordringar och verkställa utbetalningar.

• upprätta deklaration och lämna arbetsgivaruppgifter.

• föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning.

• utarbeta förslag till budget.

Sekreteraren skall föra protokoll vid möten och styrelsemöten samt tillse att dessa distribueras till styrelse-
ledamöterna och andra om styrelsen så beslutar.

stadgar

V E R K S A M H E T S - O C H  R Ä K E N S K A P S Å R

§9

Verksamhetsår tillika räkenskapsår omfattar tiden första maj till sista april.

R E V I S I O N

§10

Två revisorer samt två ersättare väljs av årsmötet.

Revisorerna skall till föreningens årsmöte avge sitt utlåtande över räkenskaper och styrelsens verksamhet 
under föregående år samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet. Styrelsen har skyldighet att tillhandahålla 
revisorerna de handlingar de begär.
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M Ö T E N

§11

Årsmöte avhålls senast i maj månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet. Kallelse till årsmötet 
skall kungöras senast 14 dagar före mötet. Handlingar till årsmötet skall fi nnas tillgängliga för medlemmarna 
en vecka före årsmötet.

Medlem som betalt årsavgift och under året fyller 15 år, ständig medlem som betalt engångsavgiften samt 
hedersmedlem har rösträtt. Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt och förslagsrätt.

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag för stadgeändringar 
avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.

Omröstning sker öppet med undantag för val som skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så 
begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det som biträdes av ordföranden.

Om ordföranden ej är röstberättigad medlem eller vid val skall vid lika röstetal lotten avgöra.

Vid årsmöte skall följande punkter avhandlas:

1. Fastställande av dagordning

2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt

3. Fastställande av röstlängd för mötet

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän och rösträknare

6. Behandling av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning

7. Behandling av revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet

9. Fastställande av medlemsavgifter

10. Fastställande av verksamhetsplan

11. a. Val av ordförande

  b. Val av kassör

  c. Val av  övriga styrelseledamöter

  d. Val av två ersättare tillika lagrepresentanter

  e. Val av två revisorer

  f. Val av två revisorsersättare

  g. Val av tre medlemmar till valberedning varav en sammankallande

12. Behandling av styrelseförslag eller av medlemmar inlämnade förslag

13. Övriga frågor

Förslag från medlemmar till årsmötet skall inlämnas senast 14 dagar för årsmötet till styrelsen.

Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar före mötet.

stadgar
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E X T R A  M Ö T E

§12

Styrelsen får kalla till extra möte om sådant behövs. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när reviso-
rerna skriftligen så kräver, eller när det begärs av minst tio procent av föreningens medlemmar. Underlåter 
styrelsen i sådana fall att inom 14 dagar kalla till möte får den som krävt möte kalla till detta.

Kallelse för extra möte kungöras senast 7 dagar för mötet.

Om rösträtt och beslutsmässighet vid extra möte gäller vad som sagts om årsmöte.

stadgar

S T A D G E F R Å G O R  M . M .

§13

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. Vid sådana beslut krävs 2/3 majoritet.

Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål

Beslut, jämte styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse, balans- och resultaträk-
ning skall omedelbart delges SF.

§14

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar samt SF stadgar, tävlingsregle-
menten och övriga utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att nämnda stadgar, förekrifter och anvisningar fi nns tillgängliga för 
medlemmarna.
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