STADGAR
för Trosabygdens Orienteringsklubb, antagna vid årsmöte 75.11.30
______________________________________________________
Reviderade:
1980.12.09 § 1, 6, 7, 15, 22
1999.02.15 § 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 21
2013.02.11 § 1, 3, 4, 19
Trosabygdens Orienteringsklubb, stiftad den 30 november 1975 har till ändamål att genom utövning
av idrott och friluftsliv verka för god kamrat- och idrottsanda samt propagera för orienterings-, löp-,
cykel- och skididrott.
Medlemskap
§ 1 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
föreningens ändamål eller intressen.
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 tre 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
(Rikdsidrottsförbundets) stadgar.
§ 2 Medlem, som inte i den ordning föreningens stadgar föreskriva erlagt årsavgift eller som på annat
sätt brutit mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur Trosabygdens Orienteringsklubb.
Medlems rättigheter och skyldigheter
§ 3 Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
• skall betala medlemsavgift senast den 1 februari samt de övriga avgifter som beslutats av
föreningen.
Deltagande i den idrottsliga verksamheten
§ 4 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.
Styrelsen
§ 5 Trosabygdens Orienteringsklubbs angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande
och sex ledamöter varav en kassör och en sekreterare dessutom två suppleanter.
Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan
suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande
ordinarie årsmöte.
§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande.

§ 7 Styrelsen skall verka för Trosabygdens Orienteringsklubbs framåtskridande och tillvarata dess
intressen. Ordförande är Trosabygdens Orienteringsklubbs officiella representant, leder styrelsens
förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro utser styrelsen inom
sig en ersättare. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande.
§ 8 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
Möten
§ 9 Med Trosabygdens Orienteringsklubb hålls ordinarie årsmöte i februari månad och föreningsmöte
när så erfordras. Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte
skall utfärdas senast 21 dagar före mötet.
§ 10 Rösträtt har medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 11 Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 12 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Styrelsens berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
7. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.
8. Val av Trosabygdens Orienteringsklubbs ordförande, tillika styrelsens ordförande,
för en tid av ett år. Val av sex ledamöter, varav en kassör alla för en tid av två år.
Ledamöterna väljs på sådant sätt att tre väljs jämnt år och tre udda år. Två suppleanter i
styrelsen för en tid av ett år. Val av två revisorer för en tid av två år och en
revisorsuppleant för en tid av ett år. Revisorerna väljs på sådant sätt att en väljs jämt år
och en udda år.
9. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnat av röstberättigad
medlem minst 14 dagar före mötet.
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 13 Verksamhetsåret sammanfaller med räkenskapsåret och omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel m m) tillhandahålles revisorerna i god tid
före ordinarie årsmöte.
§ 14 Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse före ordinarie årsmöte.
Beslut
§ 15 Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering
bestäms utgången, utom i frågor som nämns i § 20, genom enkel majoritet. När lika röstetal uppstår i
öppen votering och som inte avser val, skall det förslag gälla som biträds av ordföranden. Vid val och i
sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 16 Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas, om frågan inte varit upptagen
i föredragningslistan för mötet.

Stadgefrågor
§ 17 Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Trosabygdens Orienteringsklubb får
endast vid ordinarie årsmöte upptas till avgörande. För godkännande av ett sådant förslag erfordras
beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.
§ 18 Beslut om upplösning av Trosabygdens Orienteringsklubb skall innehålla föreskrifter om
användningen av föreningens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål.
§ 19 Utöver dessa stadgar gäller de av Sveriges Riksidrottsförbund, Svenska Orienteringsförbundet,
Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Cykelförbundet samt Svenska Skidförbundet utfärdade stadgar,
anvisningar, föreskrifter, tävlingsreglementen eller övriga i vederbörlig ordning upprättade
föreskrifter.

