Stadgar för Kils AIK Fotboll

§1

Ändamål
Den ideella föreningen Kils AIK Fotboll har som primära uppgift att genom sina
medlemmar spela fotboll och futsal. Syftet är att genom idrotten bidra till
gemenskap och en god hälsa. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för
föreningens bästa. Föreningen bedriver verksamhet för människor från det år de
fyller 7 år. Vi erbjuder fotbollsutbildning, ledarutbildning och domarutbildning.
Barn- och ungdomsfotbollen bedrivs i enlighet med fotbollens spela, lek och lär.
För detta ska föreningen verka för fotbollens bästa, välja ändamålsenliga
verksamhetsformer och verka för samarbete och förståelse mellan idrottsföreningar
och det omgivande samhället. Föreningen ska verka för en dopningsfri idrott.

§2

Tillhörigheter
Föreningen är medlem i följande förbund och organisationer:
Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
Sveriges Fotbollsförbund (SvFF)
Värmlands Fotbollsförbund (VFF)

§3

Hemort
Föreningen har sin hemort (och juridiska hemvist) i Kils Kommun

§4

Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen.

§5

Medlemskap
Medlemskap beviljas efter ansökan av föreningens styrelse eller av dem som
styrelsen delegerat beslutanderätten till.

§6

Medlemskap föreligger när medlemsavgift betalats. Medlemskap föreligger också
när medlemsavgift till Gamla Fotbollsvänner (GFV) betalats.

§7

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

§8

Beslut om avslag fattas av styrelsen och i beslutet skall skäl redovisas samt hur
beslutet kan överklagas av den berörde (enligt reglerna i Riksidrottsförbundets
(RF)

stadgar.
§9

Genom beslut av årsmötet får person efter förslag från styrelsen eller GFV kallas till
ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§ 10

Årsavgift
Medlem ska betala den medlemsavgift samt eventuella övriga avgifter som beslutas
av årsmötet. Avgiften ska betalas under verksamhetsårets vårsäsong.
Ständig medlem betalar den engångsavgift som årsmötet har beslutat, medan
hedersmedlem är befriad från avgift.
Medlemskort kan inte utlånas eller överlåtas.

§ 11

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla till styrelsen och
anses därmed ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat årsavgiften under två år, anses ha begärt utträde.

§ 12

Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har
försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning
fattas av styrelsen.

§ 13

Fråga om uteslutning får ej avgöras förrän medlemmen (inom 14 dagar) getts
tillfälle att yttra sig i frågan. I fattat beslut skall skäl redovisas samt att överklagan av
beslut kan ske inom tre veckor i enlighet med RF:s stadgar. Slutgiltigt beslut om
uteslutning skall lämnas den berörde inom tre arbetsdagar. Därefter kan föreningen
inte kräva den uteslutne på avgifter.

§ 14

Medlemskapet – rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna och till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
Medlem har rösträtt på årsmöte och på extra årsmöte enligt § 17.
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan.
Medlem ska betala avgift senast av styrelsen beslutat datum.
Medlem har genom sitt medlemskap samtyckt till att föreningen antecknar
medlemmens personavgifter i föreningens register samt att uppgifterna inom
ramen för föreningens verksamhet, överlämnas till tävlingsarrangörer, andra
idrottsorganisationer och föreningens samarbetspartners och att uppgifterna
offentliggörs oavsett framställningsform
Medlem har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vis föreningens
upplösning.

§ 15

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som
är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga
medlemmar.

Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera föreningen.
Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige skall också
Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) lämna sitt samtycke.
§ 16

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt den valda styrelsen.

§ 17

Beslutsmässighet, yttranderätt
Medlem som har betalat av årsmötet beslutad medlemsavgift och som anses senast
på årsmötesdagen fyller 16 år har rösträtt på årsmötet. En medlem, en röst.
Hedersmedlem äger också rösträtt. Rösträtt kan ej överlåtas.
Årsmötet som föreningens högsta beslutande organ, är beslutmässigt med det antal
röstberättigade medlemmar som deltar i mötet.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
Yttrande- och förslagsrätt på årsmötet har också revisorerna och motionär i vad som
avser egen motion
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i ärenden om ansvarsfrihet för styrelsens
förvaltning, vid val av revisor eller annars vid avgörande av fråga för vilken
ledamoten är ansvarig.

§ 18

Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte äger årligen rum senast maj månad på tidpunkt och plats som
styrelsen beslutar.
Kallelse till årsmötet kungörs minst tre veckor före årsmötet genom anslag i
klubblokal och på klubbens hemsida. Dagordning skall också finnas tillgänglig på
samma sätt.
Motion till årsmöte kan väckas av enskild medlem. Motion ska vara styrelsen
tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska lämna yttrande över
inkommen motion före årsmötet
Både medlem och styrelseledamot kan lämna förslag för behandling av årsmötet.
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska
till årsmötet lämna skriftligt yttrande över förslaget.
I kallelsen skall anges var redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen finns
att hämta. De ska finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet.

§ 19

Dagordning årsmöte
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
- Upprop och fastställande av röstlängd
- Fråga om årsmötet har utlysts på rätt sätt
- Fastställande av dagordning
- Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

- Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll samt två
rösträknare.
- Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse, för det
gångna året
- Revisorernas berättelse
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
- Fastställande av balans- och resultaträkning
-Val av föreningsordförande för en tid av två år
- Val av minst 4 styrelseledamöter för en tid av två år
- Val av suppleanter
- Val av tre ledamöter i en valberedning varav en sammankallande som ska fungera
till och med nästa årsmöte
- Fastställande av medlemsavgifter
- Ärenden föreslagna av styrelsen
- Motioner samt styrelsens yttrande
- Övriga frågor
Inriktningen är att styrelsen väljs på två år och maximalt halva styrelsen kan avgå ett
och samma år. Det vill säga att minst halva styrelsen inkluderat ordförande kan
väljas på minst ett verksamhetsår.
§ 20

Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorerna eller minst en tiondel
av de röstberättigande medlemmarna begär det. En sådan framställan ska innehålla
skäl till begäran. Styrelsen ska inom 14 dagar kalla till extra årsmöte som måste
hållas inom två månader från kallelse. Kallelse inklusive fördragningslista ska
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras på samma sätt
som ett ordinarie årsmötet.

§ 21

Beslut, omröstning
Beslut fattas med ja- eller nejrop (acklamation) eller efter omröstning (votering), om
så begärs.
Om inte annat framgår av dessa stadgar, avgörs vid omröstning fråga genom enkel
majoritet (se kommentaren till § RF:s stadgar).
Vid val gäller relativ majoritet vilket innebär att den som erhållit högst antal röster
är vald oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgiva röster.
I övriga frågor gäller absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgiva röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär sker val med slutna
sedlar.
Vid val skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträda av
ordförande vid mötet, om denne är röstberättigad. Om ordförande inte är
röstberättigad, avgör lotten.
Alla beslut bekräftas med klubbslag.

§ 22

Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom förening får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till
revisor i föreningen.

§ 23

Valberedningen
För val av styrelse och övriga val som årsmötet har att förrätta, skall årsmötet utse
en valberedning bestående av minst tre ledamöter. En av valberednings ledamöter
skall av årsmötet utses till sammankallande. Årsmötet fastställer instruktion för
valberedningen.

§ 24

Verksamhetsår, räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till
och med den 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande
år.

§ 25

Styrelsens sammansättning
Styrelsen som är föreningens högsta organ när mötet inte hålls, består av
ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och kassör samt tillsätter de övriga funktionärer som
behövs.

§ 26

Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen, två i förening eller av styrelsen särskild
utsedd person
Styrelsens sammanträden, kallelser och beslutsmässighet
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller när styrelsen har
beslutat eller på begäran av enskild ledamot.

§ 27

Vid brådskande fall får ordförande besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig
omröstning e-post eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte
upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträdet.
Vid sammanträdet skall minst fyra ledamöter vara närvarande för att styrelsen skall
vara beslutsmässig. För alla beslut krävs minst fyra ledamöter är ense om beslutet.
Röstning kan inte ske genom fullmakt.
Protokoll förs av sekreteraren och justeras av mötesordförande och av särskilt
utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet om så
önskas.
§ 28

Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av
ärenden till annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Sådan överlåtelse
ska, när det är möjligt, vara skriftlig.

§ 29

Styrelsens arbetsuppgifter

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.
Det åligger styrelsen särskilt att
- tillse att föreningens stadgar efterlevs
- verkställa av föreningsmötet fattade beslut
- planera och leda arbetet inom föreningen
- ansvara för och förvalta föreningens medel
- förbereda föreningsmöte
- under verksamhetsåret göra de ändringar i verksamheten som anses nödvändiga
med hänsyn till föreningens skyldigheter eller ekonomiska ställning.
Styrelsen äger rätt att till sig adjungera ledamöter.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden ska leda
styrelsens förhandlingar och arbetet samt övervaka att föreningens stadgar och
övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förhinder
ska vice ordförande träda in i ordförandes ställe.
§ 30

Ändring av stadgar
Endast årsmötet kan ändra stadgarna förutsatt att frågan angetts i kallelsen till
årsmötet. I sådana fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna röster biträder beslutet
Förslag till ändring av stadgar får skriftligen anges av såväl enskild medlem som
styrelseledamöter.

§ 31

Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar eller om i fall förekommer som inte
är förutsedda, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan
avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om
tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om
tillämningen av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med vad som anges i §32

§ 32

Tvist
Talan i tvist mellan medlem och förening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan
tvist skall utom i fall då annan ordning är föreskriven i RFs eller SFs 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.

§ 33

Upplösning av föreningen
I beslut om föreningens upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall
användas för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter
av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, revisionsberättelse samt balans- och
resultaträkningar skall omedelbart delges Kils AIKs Idrottsallians och Svenska
Fotbollsförbundet.

§ 34

Ordningsfrågor
Utöver dessa stadgar gäller RFs normalstadgar och övriga föreskrifter och
anvisningar samt Svenska Fotbollsförbundets stadgar, tävlingsreglementen och

övriga i vederbörlig ordning utfärdades föreskrifter.
Utöver dessa stadgar finns föreningens policy för såväl ledare , utövare som
medföljande föräldrar som skall genomsyra föreningens verksamhet.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.
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