Stadgar för Falkenbergs Roddklubb (FRK) som bildades i juni 1931 och med hemort i
Falkenbergs kommun. Stadgarna fastställdes av årsmötet 2014-10-18 och ersätter tidigare
stadgar från 2009-10-03

Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av
Idrott består av träning, lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar vår idrott
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
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
Därför vill vi utforma vår idrott så att:
 den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
 den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar.
 de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 det ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap
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Ändamål
§1

Falkenbergs Roddklubb har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet
med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att:







bevara och förstärka klubbens gemenskap och goda sociala miljö
skapa förutsättningar beträffande ekonomi, ledare och material för att ta hand om
nuvarande och blivande medlemmar på ett sådant sätt att de stannar i klubben
ha en kontinuerlig och planerad rekrytering av nya roddare
ge uppskattning till tränare och ledare för deras arbete så att de stannar kvar i klubben.
ha en planerad rekrytering, utbildning och vidareutveckling av tränare och ledare
ha en ekonomi som ger förutsättningar för regelbundna återinvesteringar och
erforderliga nyinvesteringar samt att individuella satsningar i internationella
sammanhang kan stöttas.

Medlemskap
§2

Varje person som på något sätt vill deltaga i eller stödja roddsporten, följa klubbens stadgar
och verka i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” kan bli medlem i klubben.

§3

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta klubbens ändamål eller intresse.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att
överklaga beslutet. Beslutet skall inom 3 dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas
den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i
RF:s stadgar.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen utses till hedersmedlem i
klubben.

§4

Medlem som vill utträda ur klubben skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat klubben.
Medlem som ej betalt medlemsavgiften under två år får anses ha begärt sitt utträde ur
klubben.

§5

Klubbmedlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har
försummat att betala beslutade avgifter till klubben, motarbetat klubbens verksamhet
eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intresse. Beslut om uteslutning fattas av
styrelsen.
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Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst
14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts.
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta
vid överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen
tillställas den berörde.
§6

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar.

Medlem
§7

Klubben består av aktiva, passiva/stödjande medlemmar samt hedersmedlemmar.

§8

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmar.
Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter.
Medlem skall följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats inom
klubben.
Medlem har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom vid upplösning av klubben.

§9

Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms på årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemsbevis får inte utlånas eller överlåtas.

§ 10

Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen
eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SR medge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren
vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SF godkänt
tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen
§ 11

Klubbens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s, SR:s
och dessa stadgar verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas
intressen.
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Det åligger styrelsen särskilt att:










tillse att för klubben gällande lagar och regler följs
verkställa av årsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom klubben
ansvara för och förvalta klubbens medel och egendom
förbereda årsmöte
årligen uppdatera och fastställa dokumentet ”Verksamhetsmål och ansvarsfördelning”
årligen uppdatera och fastställa dokumentet ”Administrativa regler och rutiner”
årligen uppdatera och fastställa eventuella övriga styrdokument som tas fram inom
Falkenbergs Roddklubb
samordna all sponsring

§ 12

Styrelsen ska bestå av ordförande och minst fyra och högst åtta övriga ledamöter. Styrelsens
ordförande väljs på ett år. Övriga ledamöter väljs på två år och på så sätt att halva styrelsen
väljs varje år. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

§ 13

Styrelseledamöter väljs av årsmötet för tid som sägs i 25 § bland klubbens röstberättigade
medlemmar. Styrelsemedlem skall vara lägst 18 år.

§ 14

Styrelsen utser inom sig - vice ordförande, sekreterare och kassör.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång och antalet styrelseledamöter
därigenom understiger minimiantalet enligt § 12 ska fyllnadsval ske vid extra årsmöte som
hålls inom fyra veckor efter avgången.
Styrelseledamot som vid ordinarie mandattids utgång ej vill kandidera för ny mandattid skall,
senast i augusti månad, meddela detta till klubbens valberedning.

§ 15

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 16

Styrelsen sammanträder regelbundet, minst 8 ggr per år (ordinarie styrelsemöte).
Dessutom sammanträder styrelsen när ordförande eller minst halva antalet
styrelseledamöter så bestämmer (extra styrelsemöte) samt snarast efter årsmöte
(konstituerande styrelsemöte).
Styrelsen är beslutmässig om samtliga ledamöter kallas till sammanträdet och minst hälften
av dem är närvarande.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ett ärende får avgöras genom skriftlig
omröstning, telefonmöte eller annan elektronisk kommunikation. Om särskilt protokoll inte
upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträden skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 17

Klubbens firma tecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person. Skrivelser av löpande karaktär
undertecknas av för ärendet ansvarig person.
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§ 18

Ordföranden är klubbens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar
och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler
och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande,
varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren:
-

föra protokoll över styrelsens sammanträden.

-

tillse att ankommande och avgående skrivelser arkiveras på ett tillfredsställande sätt.

-

tillse att fattade beslut har verkställts.

-

tillse att förslag till verksamhetsberättelse för klubben, upprättas årligen.

Kassören:

§ 19

-

tillse att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.

-

tillse att klubben söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som
finns att få.

-

ansvara för att klubbens fordringar och skulder blir betalda och att erforderliga
verifikationer finns.

-

ansvara för klubbens bokföring i enlighet med god redovisningssed.

-

i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift,
kontrolluppgifter och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.

-

årligen upprätta balans – och resultaträkningar.

-

ansvara för att medlemsmatrikel och inventarieförteckning hålls uppdaterade,

-

att i den mån varken RF:s eller SR:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen,
tillse att såväl klubbens medlemmar i klubbens verksamhet som klubbens idrottsmaterial,
priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.

-

utarbeta underlag för budget.

Styrelsen utser de kommittéer och projektgrupper som vid varje tillfälle behövs för
Falkenbergs Roddklubbs verksamhet.

Verksamhets- och Räkenskapsår
§ 20

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 september – 31 augusti.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t o m årsmötet påföljande år.
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Revision
§ 21

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Klubbens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före
årsmötet.

Möten
§ 22

Årsmötet, som är klubbens högsta beslutande organ, hålls senast under oktober månad.
Styrelsen bestämmer tid och plats för möte.
Kallelse till årsmöte eller extra årsmöte kungörs i ortspressen och genom anslag i
klubblokalen samt på klubbens hemsida senast tre veckor före mötet.
Föredragningslista för årsmöte anslås i klubblokalen under samma tid.
Har förslag väckts om stadgeändring eller annan fråga av väsentlig betydelse för klubben
eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse tillgängliga för
medlemmarna senast 5 dagar före årsmötet.

§ 23

Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till klubben och under året fyller
lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.
Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

§ 24

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

§ 25

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1.

Årsmötets öppnande.

2.

Upprop och fastställande av röstlängd.

3.

Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

4.

Val av justeringsmän tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden skall justera
mötesprotokollet.

5.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.

Fastställande av föredragningslista.

7.

Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse.

8.

Genomgång av resultat- och balansräkning.

9.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
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10.

Fastställande av resultat- och balansräkning

11.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.

12.

Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av
röstberättigad medlem senast 15 augusti.

13.

Fastställande av medlemsavgifter

14.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.

15.

Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

16.

Val av:
a) Klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande för det kommande
verksamhetsåret.
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en mandattid av 2 år.
c) Revisorer (2 st) jämte suppleant (1 st) för det kommande verksamhetsåret.
I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
d) Ledamöter i valberedningen (2 st) varav en skall vara sammankallande.
e) Ombud (2 st) jämte suppleant till Hallands Roddförbunds årsmöte.
f) Ombud (1 st) jämte suppleant till Svenska Roddförbundets årsmöte.
g) Juniorernas kontaktperson (medlem under 18 år).
h) Seniorernas kontaktperson.

17.

Övriga frågor.

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

Extra årsmöte
§ 26

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
klubbens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen
och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant
möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
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föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast 7 dagar före mötet
eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista anslås i klubblokalen samt på klubbens hemsida.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i
24 §.

Beslut och omröstning
§ 27

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller efter omröstning(votering) om sådan begärs.
Med undantag för de i 38 § nämnda båda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så
begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut fattas genom klubbslag.

Färger
§ 28

Klubbens färger är blått och vitt, vilka skall användas på klubbens emblem, tävlingsdräkt,
årblad m.m.

Emblem
§ 29

Klubbens emblem är en vimpel med vit botten och gul/blå kant och en vit, blåkantad fyruddig
stjärna där FRK inskrivits med blå text. Bakom stjärnan är två gulfärgade åror korsade.

Tävlingsdräkt
§ 30

Klubbens tävlingsdräkt är en blå och vit roddräkt.

Egendom
§ 31

Klubbens egendom skall skötas och handhas aktsamt.

§ 32

Klubben äger samtliga båtar. Undantag kan medges av styrelsen för senior som själv vill
bekosta sin båt.

§ 33

Båtar får endast användas av klubbens aktiva medlemmar på ett sådant sätt som styrelsen
eller ansvarig ledare bestämmer. Undantag får medges av styrelsen eller ansvarig ledare i
enskilda fall.
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§ 34

Skada som genom vårdslöshet eller slarv uppkommit på av klubben ägd eller disponerad
egendom, skall ofördröjligen ersättas av den skyldige, antingen helt och hållet eller till så stor
del som styrelsen anser rättvist.

Aktivitet
§ 35

Klubbens aktiviteter skall planeras och genomföras omdömesfullt.

§ 36

Aktiv medlem, som vid upprepade tillfällen ej följt angivna direktiv, ordningsregler eller
överenskommelse för rodd eller annan aktivitet, kan avstängas från aktiv medverkan i
enlighet med SR:s stadgar.

Stadgefrågor
§ 37

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs, att minst
2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges, att föreningens tillgångar skall användas
till bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt
revisionsberättelse jämte balans – och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska
Roddförbundet.
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt
SR:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.
Ordförande och sekreterare skall tillse, att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar
finns tillgängliga för medlemmarna.

Tvist
§ 38

Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SR:s stadgar, avgöras
enligt lagen om skiljeförfarande.
Dock skall följande gälla rörande kostnader för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för
egna kostnader liksom för kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader,
inklusive kostnader för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
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