Stadgar reviderade 2014-03-13

STADGAR FÖR SKOGSLUFFARNAS ORIENTERINGSKLUBB
§1
Skogsluffarnas Orienteringsklubb, nedan kallad klubben, stiftades den 22 april 1934. Klubben
har till uppgift att genom idrottsutövning, främst orientering till fots och på skidor och
längdskidåkning, utifrån klubbens värdegrund, höja intresset för dessa idrottsgrenar, utbilda
goda idrottsutövare (män, kvinnor, ungdomar och barn) samt verka för en god kamratanda.
MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER
§2
Medlem i klubben blir man efter att skriftligen ansökt till styrelsen och att ansökan har
antagits av styrelsen samt att medlemsavgift betalts för resterande del av verksamhetsåret.
§3
Klubben består av ordinarie medlemmar, ständiga medlemmar och hedersmedlemmar.
Medlem som fyllt 70 år och varit medlem i 40 år blir automatiskt ständig medlem. Styrelsen
kan till hedersmedlem utse medlem (eller annan) som på ett förtjänstfullt sätt hedrat klubben
eller på annat sätt främjat klubbens intressen.
Som medlem i klubben ska man följa dessa stadgar, som ska vara tillgängliga för samtliga
medlemmar.
§4
Ordinarie medlem ska betala en årlig medlemsavgift, som fastställs av årsmötet. Hedersmedlem och ständig medlem är befriade från medlemsavgift.
§5
Medlem som önskar utträda ur klubben, ska göra en skriftlig anmälan till styrelsemedlem som
ansvarar för medlemsregistret.
§6
Förutsättning för ordinarie medlemskap är att årets medlemsavgift är betald. Har inte medlem
inom en månad efter påminnelse betalt medlemsavgift eller annan skuld, har styrelsen rätt att
besluta om uteslutning. Detsamma gäller medlem, som under det senaste året har brutit mot
dessa stadgar.
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STYRELSEN.
§7
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex övriga
ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande
väljs av årsmötet för en tid av ett år. Vid varje årsmöte väljs även hälften av ledamöterna för
en tid av två år. Klubben bör sträva efter att i styrelsen ha en jämn fördelning av kvinnor och
män i en bra åldersspridning. Utöver ordinarie ledamöter kan årsmötet även välja 1-2
suppleanter för en tid på två år.
Avgår ordinarie styrelseledamot i förtid kan styrelsen adjungera ny styrelseledamot fram till
ordinarie årsmöte.
§8
Styrelsen har rätt att adjungera enskild medlem för speciell arbetsuppgift.
Styrelsen bör, när så behövs, utse kommittéer för speciella arbetsuppgifter t ex ungdomsverksamhet, tävlingar etc. I varje kommitté bör det finnas en representant för styrelsen.
Styrelsen kan, när så behövs, utfärda instruktioner för speciella arbetsuppgifter eller för
kommitténs arbete.
§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller i dennes frånvaro av vice
ordföranden och är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas av
närvarande styrelsemedlemmar genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.
Styrelsen ansvarar för:









-att verka för utvecklingen av den idrott, som utövas av klubben, och för klubbens
framåtskridande samt att tillvarata klubbens intressen.
-att verkställa årsmötets beslut
-att sköta löpande ärenden samt att föra protokoll över sammanträden.
-att ansvara för och förvalta föreningens medel
-att föra medlemsregister.
-att upprätthålla klubbens hemsida.
-att planera in klubbmästerskapstävlingar.
-att tillse att klubbens handlingar, erövrade priser m m tillvaratas på ett
tillfredsställande sätt.

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder dess förhandlingar, verksamhet samt
vakar över dess stadgars efterlevnad. Vid ordförandens frånvaro tar vice ordföranden över.

Övriga arbetsuppgifter ska fördelas enligt nedan om inte styrelsen har beslutat annorlunda:
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Sekreteraren ska föra och utskriva protokoll såväl vid styrelsens som vid klubbens sammanträden samt ansvara för att sådana protokoll blir vederbörligen justerade.
Kassören ansvarar för att inkassera alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för klubbens
räkning samt att bokföra klubbens inkomster och utgifter.
Styrelsen svarar för aktuellt medlemsregister genom särskilt utsedd ansvarig styrelsemedlem.
REDOVISNING
§10
Styrelsen beslutar om attestordning. Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår och ska
vara tillgängliga för revisorerna senast den 15 februari.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av klubbens tillgångar.
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER.
§11
Vid allmänt klubbmöte kan utses de funktionärer, som anses erforderligt för klubbens arbete.
Sådant val ska finnas upptaget på dagordningen vid kallelse till mötet
REVISORER.
§12
För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning under det nya året väljs
vid årsmötet två revisorer och en suppleant.
Skriftlig revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.
VALBEREDNING.
§13
Vid ordinarie årsmöte väljs en valberedning, som ska bestå av minst två medlemmar.

MÖTEN.
§14
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Dag och plats bestäms av styrelsen, som på
lämpligt sätt, minst tre veckor i förväg, kallar till årsmöte.

Övriga ordinarie klubbmöten utlyses av styrelsen eller då minst 20 medlemmar skriftligen så
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kräver.
§15
Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlem, som är minst 14 år gammal. Rösträtt får
inte utövas med fullmakt.
§16
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som på kallelse infunnit sig
till mötet.
§17
Vid klubbens ordinarie årsmöte skall förekomma följande ärenden :
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll och verkställa
rösträkning.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
7. Val av ordförande för det nya verksamhetsåret.
8. Val av minst tre ledamöter för en tid av två år.
9. Val av övriga funktionärer.
10. Val av två revisorer och en revisorsuppleant.
11. Val av valberedning och sammankallande i densamma.
12. Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret.
13. Budget för det kommande verksamhetsåret.
14. Fastställande av årsavgift för det kommande verksamhetsåret.
15. Motioner från styrelsen och medlemmar.
Motioner är förslag som väckts av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av röstberättigad
medlem minst åtta dagar före årsmötet.
Ordförande och övriga ledamöter i styrelsen väljs bland klubbens medlemmar.
§18
Val och omröstningar sker öppet om inte sluten votering begärts.
Vid lika röstetal ska vid öppen votering det förslag gälla, som biträds av ordföranden. Vid lika
röstetal vid sluten omröstning ska lotten avgöra. Styrelsen har inte rätt att delta i val av
revisorer. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avgörs genom öppen votering, i vilken inte
styrelsen har rätt att delta.
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§19
Särskilda arbetsuppgifter får inte ges till medlem utan att denna har tillfrågats i förväg.
UTMÄRKELSER.
§20
Plaketter, medaljer och övriga förtjänsttecken instiftas av styrelsen, som också fastställer
villkoren för dessa och deras utdelning.
STADGEFRÅGOR.
§21
Förslag till ändring av klubbens stadgar ska senast en månad före ordinarie årsmöte inlämnas
skriftligen till styrelsen, som har att behandla och på mötet framlägga detta samt ett eget
utlåtande. I kallelse till mötet skall förslaget särskilt omnämnas. För att anta förslaget krävs att
det biträds med två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar. Ändringen
träder i kraft först sedan den godkänts av Riksidrottsförbundet.
§22
Klubben kan upplösas genom beslut på två årsmöten i följd. För beslut krävs att det biträds av
minst två tredjedelar av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.
Beslut om upplösning av klubben ska innehålla föreskrift om användningen av klubbens
eventuella tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Meddelande om klubbens
upplösning ska omedelbart delges det specialförbund klubben tillhör. Till meddelandet ska
bifogas bestyrkta avskrifter av protokollen från de sammanträden, där beslut om upplösning
fattats, liksom avskrift av revisionsberättelserna.
§23
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och
övriga föreskrifter samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och
övriga utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda
stadgar, föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för klubbens medlemmar.
Dessa stadgar ersätter de som fastställdes av klubben år 1934 och godkändes av Riksidrottsförbundet samma år. Stadgarna har reviderats år 1937, 1951, 1977, 1992 och 2007.
Stadgarna i denna lydelse fastställdes av klubben på årsmöte den 13 mars 2014. Alla tidigare
stadgar är därmed upphävda.
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