STADGAR FÖR IBK ALINGSÅS
Ideell förening bildad 10 december 1983, med hemort Alingsås kommun
Stadgarna är senast reviderade av årsmöte 2016

Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
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 upp till och med 20 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga 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 prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad
bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade
bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat
är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
IBK Alingsås är en breddförening var verksamhet riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som vill
utöva innebandy.
IBK Alingsås erbjuder medlemmarna meningsfulla fritidsaktiviteter som bidrar till motion, hälsa och
välbefinnande.
IBK Alingsås har ledare med adekvat utbildning, samt verkar för att erbjuda medlemmar,
funktionärer och föräldrar utbildning relaterad till föreningens verksamhet.
IBK Alingsås är en förening där vi ser alla, varje individ. Genom att arbeta med att få fram lagkänsla &
klubbkänsla skapar vi en förening som utstrålar Gemenskap - Glädje -Trygghet
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Allmänna bestämmelser
§1
Föreningens uppgift
Föreningens uppgift är att verka för att innebandyn i Alingsås utvecklas, samt att bidra till att
intresset för innebandy bibehålls och utökas. IBK Alingsås ska bereda klubbens medlemmar
tillfälle till att spela innebandy på gynnsammast möjliga villkor. Föreningen ska också i övrigt
verka för innebandyns sunda utveckling i enlighet med principer och stadgar i Svenska
innebandyförbundet och Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen har vidare som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning,
enligt Riksidrottsförbundets intentioner.
§2
Ansluten
Föreningen är ansluten till Svenska Innebandyförbundet, distriktsförbundet (DF) och
Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och följer i tillämpliga delar dess stadgar samt årsmötes
eller extra allmänna sammanträdens beslut. Styrelsen är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.
§3
Styrelsen
Föreningen står under ledning av en styrelse, bestående av ordförande, kassör, sekreterare
samt ytterligare ledamöter och suppleanter.
Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie årsmöte.
Styrelsen fattar beslut om firmatecknare.
Styrelsen representerar föreningen mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor som ej
skall hänskjutas till allmänt sammanträde, antager nya medlemmar, bestämmer angående
allmänna sammanträden samt förvaltar tillgångarna.
Styrelsen är beslutför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Inom styrelsen gäller
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst
Årsmöte och extra årsmöte
§4
Allmänna sammanträden
Ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång. Kallelse jämte dagordning anslås på
föreningens hemsida minst tre veckor före årsmötet. Handlingar görs tillgängliga på
föreningens hemsida senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet skall följande ärenden
förekomma:
- Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
- Föredragning av styrelsens årsberättelse och revisorernas berättelse.
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Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Förslag från styrelsen
Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit styrelsen tillhanda minst fyra
veckor innan årsmötet.
Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter,
samt valberedning.

Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst en
tredjedel av föreningen röstberättigade medlemmar gör framställan härom.
§5
Medlemmar
Medlemskap eller stödmedlemskap i klubben kan ansökas av enskilda personer eller firmor
eller övriga juridiska personer (firmamedlemmar) mot erläggande av föreskrivna avgifter och
efter styrelsens godkännande.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller
hedersmedlem i föreningen.
Medlem kan för åtgärd, som motverkar föreningens mål eller skadar klubbens anseende,
uteslutas av styrelsen.
§6
Avgifter
Medlemsavgifter beslutas av årsmötet.
Avgifterna gäller verksamhetsår och erlägges senast under oktober månad.
För nytillträdande medlem, som vinner inträde i klubben under verksamhetsårets sista
kvartal, skall den erlagda avgiften gälla t o m nästföljande verksamhetsår om inte annat
föreskrives i respektive förbunds stadgar och vid beslut vid deras årsmöten.
§7
Rösträtt
Rösträtt utövas personligen av medlem som tillhör någon av kategorierna medlem eller
Stödjande medlem . För medlemmar under 18 år får rösträtt överlåtas till målsman.
Varje medlem äger 1 röst. Medlem som icke erlagt stadgeenlig avgift äger inte utöva
rösträtt.
För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om föreningens upplösning (§ 10). Vid lika
röstetal äger ordföranden utslagsröst, utom vid val, då lottning verkställes. Omröstning skall
ske öppet. Vid val kan dock röstning ske sluten, om röstberättigad medlem så önskar.
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§8
Valberedning
Valberedningen består av ordförande och minst en övrig ledamot valda av årsmötet. Antalet
ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen sammanträder när
ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandatperiod
utgår vid mötets slut, om de vill kandidera vid nästa mandattid. Senast en vecka före
årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.
§9
Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. Räkenskaperna och förvaltningen skall granskas av
föreningen revisorer/er. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en
månad före årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
årsmötet.
§ 10
Ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
§ 11
Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För dylikt
beslut fordras minst 2/3 majoritet vid årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid eventuell
upplösning, i enlighet med styrelsens beslut överlämnas till institution, som verkar för något
eller några av föreningens syften. Vid föreningens upplösande ska i protokoll anges var den
upplösta föreningens handlingar ska arkiveras, t ex folkrörelsearkiv eller liknande
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas
vederbörande SF.
§ 12
Tillägg till föreningens stadgar
Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser
och övriga föreskrifter och anvisningar. Dessutom gäller Svenska innebandyförbundets
stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter, i
tillämpliga delar.
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