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Stadgar för Hässleholms Volleybollklubb
Antagna på styrelsemötet 2016-05-25.

§ 1 Föreningens namn
Föreningens namn är: Hässleholms Volleybollklubb.
Föreningens organisationsnummer är 837000-5111.
§ 2 Föreningens ändamål
Hässleholms Volleybollklubb (HVK), stiftad den 14/5 1971 har som ändamål att
bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision
och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar, se bilaga 1) och därigenom verka för
medlemmarnas fysiska utveckling och välbefinnande, samt för främjandet av god
kamrat- och idrottsanda.
Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri
idrott.
§ 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Hässleholms kommun, Skåne län.
§ 4 Medlemskap
Medlem i HVK är person som erlagt av årsmötet fastställd årsavgift för innevarande
verksamhetsår.
Föreningen är öppen för alla som delar och vill verka för föreningens mål enligt § 2
och som följer föreningens stadgar.
§ 5 Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem Hässleholms
Volleybollklubb.
Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller
uppvisning
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§ 6 Utträde
Medlem som vill utträda ur HVK gör anmälan till föreningen. Medlemskapet upphör
därmed med omedelbar verkan.
Ingen återbetalning av erlagd medlemsavgift sker.

§ 7 Uteslutning
Avstängning och uteslutning av medlem kan beslutas av styrelsen, då synnerliga skäl
föreligger. Exempelvis vid verksamhet som motarbetar eller strider mot föreningens
mål och syfte, eller vid medlem som uppenbarligen skadar föreningens intresse eller
ger föreningen dålig publicitet eller rykte.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapets 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 sändas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.
§ 8 Medlemsavgifter
Medlemsavgift fastslås årligen av styrelsen på årsmötet och avläggs årligen.
§ 9 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 maj t.o.m
den 30 april.
§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter
gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera
till styrelsen.
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§ 12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem
som styrelsen.
§ 13 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska
användas till vid årsmötet vald verksamhet eller bevarande projekt med liknande
syfte eller ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras
t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas
till Svenska Volleybollförbundet.
§ 14 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, ledamot (2) samt suppleant (2).
Styrelsen väljes av årsmötet för två år och kan omväljas. Vid ledamots avsägelse
adjungeras annan medlem av HVK, intill nästkommande årsmöte.
§ 15 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess
angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar. Styrelsen ska verkställa av
årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra
räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste
räkenskapsåret.
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre
styrelseledamöter begär detta.
Styrelsen är beslutsför då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas
med enkel majoritet.
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Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val
genom lottning.
§ 16 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före
maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre
veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska
kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har
förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen
med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar ska det anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser,
verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med
styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
1

Årsmötet öppnande

2

Val av mötets ordförande

3

Val av mötets sekreterare

4

Val av två justeringsmän

5

Mötets behöriga utlysande

6

Fastställande av dagordning

7

Verksamhetsberättelse

8

Balans- och resultaträkning

9

Revisionsberättelse

10

Ansvarsfrihet för styrelsen

11

Val av:
- ordförande på 2 år
- sekreterare på 2 år
- styrelseledamot på 2 år
- styrelsesuppleant på 2 år
- revisor på 1 år
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Anm:
För bibehållande av kontinuitet sker val av ordförande och sekreterare
vartannat år och inte samma år som val av kassör och en ledamot.
16

Fastställande av medlemsavgift

17

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

18

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. Förslag som skall
behandlas på årsmötet (utöver övriga frågor) ska inkomma minst en månad före
datumet för årsmötet.
§ 17 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller
när minst 2/3 av föreningens 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.
§ 18 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas
genom ombud. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som
erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller
sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften
av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigande medlemmar som är
närvarande.

