STADGAR FÖR
HOLMALUNDS IDROTTSFÖRENING
Stiftad den 5 december 1933
Reviderade vid extra årsmöte/medlemsmöte den 29 augusti 2011

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firma är Holmalunds idrottsförening.
§ 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé
och värdegrund (se bilaga A.) med inriktning på fotboll och med målsättning att:






stimulera barns och ungdomars idrottsintresse samt stödja deras personliga och sociala utveckling
nå största möjliga sportsliga framgångar via talangutveckling
vara ledande inom regionen i att utbilda och utveckla ledare
arbeta för en god föreningsanda och en sund ekonomi och
vara en aktiv samhällsaktör inom upptagningsområdet

§3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Alingsås, Alingsås kommun.
§ 4 Föreningens tillhörighet
Föreningen är medlem i Svenska Fotbollförbundet (specialidrottsförbund SF) och är därmed ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund.
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort
är belägen.
Föreningen är därmed skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan samt även skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande vid begäran från
något av ovanstående nämnda organ.
§5 Medlemskap
Föreningen är öppen för fysiska personer som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att
följa föreningens stadgar.
Medlemsansökan beviljas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Genom beslut vid årsmöte kan person på styrelsens förslag utses till hedersmedlem i enlighet med
Riksidrottsförbundets (RF) stadgar.
§6 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.
§7 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande och lägst fyra och högst åtta ledamöter jämte lägst två och högst fyra
ersättare. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen
anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant
i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 8 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar
å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade
beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till
årsmötet för det senaste räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst 5 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning.
Föreningens firma tecknas av den eller de som utses av styrelsen.
§ 9 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast den 28 februari.
§ 10 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast en
vecka före årsmötet överlämna revisionsberättelse.
§11 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 april på tid och
plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse sker genom annonsering på föreningens hemsida och i ortspressen senast tre veckor före årsmöte
och extra årsmöte.
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Redovisning av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter samt ersättare för en tid av två år
13. Val av revisorer samt ersättare för en tid av ett år.
14. Val av ledamöter till valberedning för en tid av ett år.
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Övriga frågor.
Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den fyra veckor innan mötet.

§ 12 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av
föreningens röstberättigade medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran
ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla.
På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§13 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem som under året fyller lägst 16 år och som betalat sin medlemsavgift en röst.
Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.
§14 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).
Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas,
såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för områden/aktivitet/projekt för vilken denne
är ansvarig, inte heller vid val av revisor.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§15 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.
§16 Utträde
Medlem som önskar utträde ur (lämna) föreningen kan välja att inte betala medlemsavgift och därmed
betraktas som icke medlem eller att under säsong återlämna sitt medlemskort till styrelsen och därmed
omedelbart anses ha lämnat föreningen.
§17 Representera förening
Endast medlem som betalat medlemsavgift kan och får representera föreningen.
Licensiering av spelare (från 15 år) kan och får endast ske efter att medlemsavgift betalts.
§18 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att
medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig
inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas.
Beslutet ska tillställas den berörde inom tre dagar efter beslutet.
§19 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande och idrottsfrämjande ändamål.

Bilaga A

Protokoll från RF-stämman 2009

Idrottsrörelsens verksamhetsidé och värdegrund
Idrottens verksamhetsidé
Idrott är
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv
års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13–20 år. Med vuxenidrott
avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen
möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en
del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I
breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och
tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.
Vi är en samlad idrottsrörelse
som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och
föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där
elit- och breddverksamhet sker i en nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och
livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som
bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.
Idrotten följer
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter
(Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär
att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.
Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.
Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina
förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön
eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i
föreningsdriven idrottsverksamhet.
Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla
sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk,
doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
idrottsarenan.

