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Idro�srörelsens   verksamhetsidé     

Idro�   är     
Idro�   är   fysisk   ak�vitet   som   vi   u�ör   för   a�   kunna   prestera   mera,   ha   roligt   och   må   bra.     

Idro�   består   av     
Idro�   består   av   träning   och   lek,   tävling   och   uppvisning.     

Vi   organiserar   vår   idro�     
Vi   organiserar   vår   idro�   i   självständiga   föreningar   och   förbund   som   �llsammans   utgör   en   fri   
och   frivillig   folkrörelse   förenad   i   Riksidro�sförbundet.     

Vi   delar   in   vår   idro�     
Vi   delar   in   vår   idro�   e�er   ålder   och   ambi�onsnivå.   Med   barnidro�   avser   vi   i   allmänhet   idro�   
�ll   och   med   tolv   års   ålder.   Med   ungdomsidro�   avser   vi   idro�   för   tonåringar   upp   �ll   och   med   
20   år.   Med   vuxenidro�   avser   vi   idro�   för   dem   som   är   över   20   år.   I   barnidro�en   leker   vi   och   
låter   barnen   lära   sig   olika   idro�er.   Barnets   allsidiga   idro�sutveckling   är   normgivande   för   
verksamheten.   Tävling   är   en   del   av   leken   och   ska   all�d   ske   på   barnens   villkor.     

I   ungdomsidro�en   och   vuxenidro�en   skiljer   vi   på   presta�onsinriktad   tävlingsidro�   och   
hälsoinriktad   bredd-   och   mo�onsidro�.   I   tävlingsidro�en   är   presta�onsförbä�ring   och   goda   
tävlingsresultat   vägledande.   I   den   hälsoinriktade   bredd-   och   mo�onsidro�en   är   trivsel   och   
välbefinnande   normgivande   medan   presta�on   och   resultat   är   av   underordnad   betydelse.     

Vår   verksamhetsidé     
Vi   vill   på   alla   nivåer   bedriva   vår   idro�   så   a�   den   utvecklar   människor   posi�vt   såväl   fysiskt   
och   psykiskt   som   socialt   och   kulturellt.     
Därför   vill   vi   u�orma   vår   idro�   så   a�   

•   den   i   alla   led   ständigt   utvecklas   och   förbä�ras   �ll   form   och   innehåll     

•   alla   som   vill,   oavse�   ras,   religion,   ålder,   kön,   na�onalitet,   fysiska   och   psykiska   
förutsä�ningar,   får   vara   med   i   föreningsdriven   idro�sverksamhet     

•   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     

•   den   ger   alla   som   deltar   en   kamratlig   och   trygg   social   gemenskap.     

  Källa:   Idro�srörelsens   verksamhetsidé,   antagen   av   1995   års   Riksidro�smöte.   

  



Orsa   Konståkningsklubbs   verksamhetsidé   

Konståkning   är   träning,   lek,   tävling,   mo�on   och   uppvisning.   Alla   åkare   kan   vara   med,   det   ska   
vara   roligt   och   lekfullt.   Tävlingar   finns   på   alla   nivåer,   för   alla   åldrar.     
Alla   ska   må   bra.   Det   ger   gemenskap,   utveckling   och   god   hälsa.   

  

Allmänna   bestämmelser   

1   §   Ändamål   
Föreningen   skall   bedriva   följande   idro�er:   
Konståkning   

  

Föreningen   har   som   ändamål   a�   bedriva   sin   idro�sliga   verksamhet   i   enlighet   med   “Idro�ens  
mål   och   inriktning”   enligt   ovan,   samt   med   särskild   målsä�ning   a�:   
Utbilda   nybörjare   i   skridskoskola   och   konståkningsskola   
Individuellt   utveckla   tävlingsåkare   
Driva   konståkningsläger   
 
Föreningen   skall   i   sin   verksamhet   ak�vt   verka   för   en   dopingsfri   idro�.   

2   §   Sammansä�ning   
Föreningen   består   av   de   fysiska   personer   som   har   upptagits   i   föreningen   som   medlemmar.   
 
3   §   Tillhörighet   mm   
Föreningen   är   medlem   i   följande   specialidro�sförbund   (SF):   
Svenska   konståkningsförbundet   och   är   därigenom   ansluten   �ll   Svenska   Riksidro�sförbundet   
(RF).   
 
Föreningen   �llhör   dessutom   det   distriktsidro�sförbund   (DF)   inom   vars   område   föreningens   
hemort   är   belägen   samt   vederbörandes   SF:s   distriktsorgan   inom   det   distrikt   i   vilket   
föreningens   hemort   är   belägen.   
 
Föreningen   är   skyldig   a�   följa   nämnda   organisa�oners   stadgar,   tävlingsbestämmelser,   övriga   
bestämmelser   och   beslut   fa�ade   av   överordnat   idro�sorgan.   På   begäran   av   RS   eller   
vederbörande   SF-,   SDF-   eller   DF-styrelse   är   föreningen   skyldig   a�   ställa   föreningens   
handlingar   �ll   förfogande   samt   lämna   av   dessa   organ   begärda   uppgi�er.   
 
4   §   Beslutande   organ   
Föreningens   beslutande   organ   är   årsmötet,   extra   årsmöte   och   styrelsen.   
 
5   §   Firmateckning   
Föreningens   firma   tecknas   av   styrelsen   eller,   om   styrelsen   så   beslutar,   av   två   
styrelseledamöter   gemensamt,   eller   var   för   sig,   eller   av   särskild   utsedd   person.   
 



6   §   Verksamhets-   och   räkenskapsår   
Föreningens   verksamhetsår   och   räkenskapsår   omfa�ar   �den   fr   om   1   juli   t   o   m   30   juni.  

7   §   Stadgetolkning   mm     
Uppstår   tvekan   om   tolkningen   av   dessa   stadgar,   eller   om   fall   förekommer   som   inte   är   
förutsedda   i   stadgarna,   hänskjuts   frågan   �ll   nästkommande   årsmöte   eller   avgörs   i   trängande   
fall   av   styrelsen.   

Medlem   förbinder   sig   genom   si�   medlemskap   i   föreningen   a�   i   fråga   om   �llämpning   av   
dessa   stadgar   inte   väcka   talan   vid   allmän   domstol.   Tvist   om   �llämpning   av   stadgarna   skall   i   
stället   avgöras   i   enlighet   med   inom   idro�en   angiven   ordning.   

8   §   Stadgeändring   
För   ändring   av   dessa   stadgar   krävs   beslut   av   årsmöte   med   minst   2/3-delar   av   antalet   avgivna   
röster.   
Förslag   �ll   ändring   av   stadgarna   får   skri�ligen   avges   av   såväl   medlem   som   styrelse.   

9   §   Upplösning   av   föreningen   
För   upplösning   av   föreningen   krävs   beslut   av   årsmöte   med   minst   2/3-delar   av   antalet   
avgivna   röster.   
 
I   beslut   om   upplösning   av   föreningen   skall   anges   a�   föreningens   �llgångar   ska   användas   �ll   
bestämt   idro�sfrämjande   ändamål.   
 
Beslutet,   jämte   bestyrkta   avskri�er   av   styrelsens   och   årsmötets   protokoll   i   ärendet,   samt   
revisionsberä�else   jämte   balans-   och   resultaträkning,   skall   omedelbart   delges   vederbörande   
SF.   

Föreningens   medlemmar   
  

10   §   Medlemskap   
Ansökan   om   medlemskap   får   avslås   endast   om   det   kan   antas   a�   vederbörande   kommer   a�   
motarbeta   föreningens   ändamål   eller   intressen.   
 
Beslut   a�   avslå   medlemsansökan   skall   fa�as   av   styrelsen.   I   beslutet   skall   skälen   redovisas   
samt   anges   vad   den   medlemssökande   skall   iak�a   för   a�   överklaga   beslutet.   Beslutet   skall   
inom   tre   dagar   från   den   dagen   för   beslutet   skri�ligen   �llställas   den   som   få�   avslag   på   
medlemsansökan.   
Beslut   om   vägrat   medlemskap   får   överklagas   av   den   berörde   enligt   reglerna   i   RF:s   stadgar.   

11   §   U�räde   
Medlem   som   vill   u�räda   ur   föreningen,   skall   skri�ligen   anmäla   de�a   �ll   styrelsen   och   anses   
därmed   omedelbart   ha   lämnat   föreningen.     

Medlem   som   inte   har   betalat   medlemsavgi�en   för   föregående   verksamhetsår   får   anses   ha   
begärt   si�   u�räde   ur   föreningen.   Medlemskapet   upphör   i   sådant   fall   genom   a�   personen   
avförs   från   medlemsförteckningen.   



12   §   Uteslutning   mm   
Medlem   får   inte   uteslutas   ur   föreningen   av   annan   anledning   än   a�   denne   har   försummat   a�   
betala   av   föreningen   beslutade   avgi�er,   motarbetat   föreningens   verksamhet   eller   ändamål,   
eller   uppenbarligen   skadat   föreningens   intressen.   
 
Beslut   om   uteslutning   får   begränsas   �ll   a�   omfa�a   viss   �d.   Sådan   �dsbegränsad   uteslutning   
får   som   mest   omfa�a   sex   månader   från   beslutsdagen.   
 
Om   �llräckliga   skäl   för   uteslutning   inte   föreligger   får   föreningen   i   stället   ge   medlemmen   en   
varning.   
 
Beslut   om   uteslutning   eller   varning   får   inte   fa�as   förrän   medlemmen,   inom   viss   �d   dock   
minst   14   dagar,   få�   �llfälle   a�   y�ra   sig   över   de   omständigheter   som   föranle�   a�   
medlemskapet   ifrågasä�s.   I   beslutet   skall   skälen   härför   redovisas   samt   anges   vad   
medlemmen   skall   iak�a   för   överklagande.   Beslutet   skall   inom   tre   dagar   från   dagen   för   
beslutet   skri�ligen   �llställas   den   berörde.   
 
Beslutet   om   uteslutning   eller   varning   skall   fa�as   av   föreningens   styrelse   och   får   av   den   
berörde   överklagas   enligt   reglerna   i   RF:s   stadgar.   

13   §   Medlems   rä�gheter   och   skyldigheter   
Medlem   

● Har   rä�   a�   delta   i   sammankomster   som   anordnas   för   medlemmarna,   
● Har   rä�   �ll   informa�on   om   föreningens   angelägenheter   
● Skall   följa   föreningens   stadgar   och   beslut   som   fa�as   av   föreningsorgan   samt   följa   i   3§  

nämnda   organisa�oners   stadgar,   bestämmelser   och   beslut,   
● Har   inte   rä�   �ll   del   av   föreningens   behållning   eller   egendom   vid   upplösning   av   

föreningen,   
● Skall   betala   de   avgi�er   som   beslutats   av   föreningen.   

14   §   Deltagande   i   den   idro�sliga   verksamheten   
Medlem   har   rä�   a�   delta   i   föreningens   idro�sliga   verksamhet   under   de   former   som   är   
vedertagna   inom   idro�en   och   på   samma   villkor   som   gäller   övriga   medlemmar.   

  

Medlem   får   inte   delta   i   tävling   eller   uppvisning   utan   medgivande   av   styrelsen   eller,   om   
denna   så   bestämt   i   samråd   med   huvudtränaren.   Om   tävlingen   eller   uppvisningen   arrangeras   
utanför   Sverige,   skall   också   vederbörande   SF   ge   si�   samtycke,   såvida   SF   i   sina   stadgar   eller   
tävlingsbestämmelser   fastställt   en   annan   ordning.   
 
Är   arrangören   inte   ansluten   �ll   det   SF   som   är   organiserat   för   a�   omhänderta   den   idro�sgren   
vilken   tävlingen   eller   uppvisningen   gäller,   får   medlemmen   delta   endast   om   de�a   SF   godkänt   
tävlingen   eller   uppvisningen.   
 
ÅRSMÖTET   och   EXTRA   ÅRSMÖTE   



15   §   Tidpunkt,   kallelse   
Årsmötet,   som   är   föreningens   högsta   beslutande   organ,   hålls   före   utgången   av   september   
månad   på   �d   och   plats   som   styrelsen   bestämmer.   
 
Kallelse   �ll   Årsmötet   skall   av   styrelse   senast   3   (tre)   veckor   före   mötet   �llställas   
medlemmarna   och   annonseras   på   hemsidan   och/eller   sociala   medier.   
Vidare   skall   kallelse   jämte   förslag   �ll   föredragningslista   anslås   i   klubblokal   eller   dyl.   Har   
förslag   väckts   om   stadgeändring,   nedläggning   eller   sammanslagning   av   föreningen   med   
annan   förening   eller   annan   fråga   av   väsentlig   betydelse   för   föreningen   eller   dess   
medlemmar   skall   de�a   anges   i   kallelsen.   
 
Verksamhets-   och   förvaltningsberä�elser,   revisorernas   berä�elser,   verksamhetsplan   med   
budget   samt   styrelsens   förslag   och   inkomna   mo�oner   med   styrelsens   y�rande   skall   finnas   
�llgängliga   för   medlemmarna   senast   en   vecka   före   årsmötet.   I   kallelsen   skall   anges   var   dessa  
handlingar   finns   �llgängliga.   
 
16   §   Förslag   �ll   ärenden   a�   behandlas   av   årsmötet   
Såväl   medlem   som   styrelsen   får   avge   förslag   a�   behandlas   av   årsmötet.   
 
Förslag   från   medlem   skall   vara   styrelsen   �llhanda   senast   4   (fyra)   veckor   före   årsmötet.   
Styrelsen   skall   �ll   årsmötet   avge   skri�ligt   y�rande   över   förslaget.   

  
17   §   Rösträ�   samt   y�rande-   och   förslagsrä�   på   årsmötet   
Medlem   som   har   betalat   förfallna   medlemsavgi�er   och   under   årsmötet   fyller   lägst   16   år   har   
rösträ�   på   mötet.   
 
Rösträ�en   är   personlig   och   får   inte   utövas   genom   ombud.   
 
Medlem   som   inte   har   rösträ�   ha   y�rande-   och   förslagsrä�   på   mötet.   
 
18   §   Beslutsmässighet   
Mötet   är   beslutsmässigt   med   det   antal   röstberä�gade   medlemmar   som   är   närvarande   på   
mötet.   
 
19   §   Beslut   och   omröstning   
Beslut   fa�as   med   bifallsrop   (acklama�on)   eller   om   så   begärs   e�er   omröstning   (votering).  
 
Med   undantag   för   de   i   8   §   första   stycket   och   9   §   nämnda   fallen   avgörs   vid   omröstning   alla   
frågor   genom   enkel   majoritet.   Enkel   majoritet   kan   an�ngen   vara   absolut   eller   rela�v.   
 
Val   avgörs   genom   rela�v   majoritet.   Med   rela�v   majoritet   menas   a�   den   (de)   som   erhållit   
högsta   antalet   röster   är   vald   (valda)   oberoende   av   hur   dessa   röster   förhåller   sig   �ll   antalet   
angivna   röster.   
 



För   beslut   i   andra   frågor   än   val   krävs   absolut   majoritet,   vilket   innebär   mer   än   häl�en   av   
antalet   angivna   röster.   
 
Omröstningen   sker   öppet.   Om   röstberä�gad   medlem   begär   det   skall   dock   val   ske   slutet.   
 
Vid   omröstning   som   ej   avser   val   gäller   vid   lika   röstetal   det   förslag   som   biträds   av   
ordföranden   vid   mötet,   om   hen     är   röstberä�gad.   Är   hen   inte   röstberä�gad   avgör   lo�en.   Vid   
val   skall   i   händelse   av   lika   röstetal   lo�en   avgöra.   

 
Beslut   bekrä�as   med   klubbslag.   
 
20   §   Valbarhet   
Valbar   �ll   styrelsen   och   valberedningen   är   röstberä�gad   medlem   av   föreningen.   
Arbetstagare   inom   föreningen   får   dock   inte   väljas   �ll   ledamot   av   styrelsen   eller   �ll   revisor   i   
föreningen.   
 
21   §   Ärenden   vid   årsmötet   
Vid   årsmötet   skall   följande   behandlas   och   protokollföras:   

1. Fastställande   av   röstlängd   för   årsmötet   
2. Fråga   om   mötet   har   utlyst   på   rä�   sä�.   
3. Fastställande   av   föredragningslista.   
4. Val   av   ordförande   och   sekreterare   för   mötet.   
5. Val   av   protokolljusterare   och   rösträknare.   
6. A)   Styrelsens   verksamhetsberä�else   för   det   senaste   verksamhetsåret   

B)   Styrelsens   förvaltningsberä�else   (balans-   och   resultaträkning)   för   det   senaste   
räkenskapsåret.   

7. Revisorernas   berä�else   över   styrelsens   förvaltning   under   det   senaste   
verksamhets-/räkenskapsåret.   

8. Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   för   den   �d   revisionen   avser.   
9. Fastställande   av   medlemsavgi�er.   
10. Fastställande   av   verksamhetsplan   samt   behandling   av   budget   för   det   kommande   

verksamhet-/räkenskapsåret.   
11. Val   av   

a)   föreningens   ordförande   för   en   �d   av   1   år,   
b)   föreningens   kassör   för   en   �d   av   2   år,   
c)   halva   antalet   övriga   ledamöter   för   en   �d   av   2   år,   
d)   2-3   suppleanter   i   styrelsen   med   för   dem   fastställd   turordning   för   en   �d   av   1   år,   
e)   2   revisorer   jämte   suppleanter   för   en   �d   av   1   år.   
I   de�a   val   får   inte   styrelsens   ledamöter   delta;   
f)   3   ledamöter   �ll   valberedning   för   en   �d   av   1   år,   av   vilka   en   ska   utses   �ll   ordförande;   
g)   beslut   om   val   av   ombud   �ll   SDF-möten   (och   ev.   andra   möten   där   föreningen   har   
rä�   a�   representera   med   ombud);   

12. Behandling   av   styrelsens   förslag   och   i   rä�   �d   inkomna   mo�oner.   



13. Övriga   frågor.   

Beslut   i   fråga   av   större   ekonomisk   betydelse   för   föreningen   eller   medlemmarna   får   inte   
fa�as   om   den   inte   finns   med   i   kallelsen.   

22   §   Extra   årsmöte     
Styrelsen   kan   kalla   medlemmarna   �ll   extra   styrelsemöte.   

Styrelsen   är   skyldig   a�   kalla   �ll   extra   årsmöte   när   en   revisor   eller   minst   en   �ondel   av   
föreningens   röstberä�gade   medlemmar   begär   det.   Sådan   framställning   skall   avfa�as   
skri�ligen   och   innehålla   skälen   för   begäran.   
 
När   styrelsen   mo�agit   en   begäran   om   extra   årsmöte   skall   den   inom   14   dagar   kalla   �ll   sådant   
möte   a�   hållas   inom   två   månader   från   kallelsen.   Kallelse   med   förslag   �ll   föredragningslista   
för   extra   årsmöte   skall   �llställas   medlemmarna   senast   sju   dagar   före   mötet   eller   kungöras   
inom   samma   �d   �ll   ortspressen.   Vidare   skall   kallelsen   med   förslag   �ll   föredragningslista   
anslås   i   klubblokalen   eller   dyl.   
 
Underlåter   styrelsen   a�   u�ärda   föreskriven   kallelse   får   den   som   gjort   framställningen   
u�ärda   kallelse   i   enlighet   med   föregående   stycke.   
 
Vid   extra   årsmöte   får   endast   det   som   föranle�   mötet   upptas   på   behandling.   
 
Om   rösträ�   på   extra   årsmöte   och   om   beslutsmässighet   vid   sådant   möte   gäller   vad   som   sägs   i   
17§   och   18§.   

Valberedningen   

23   §   Sammansä�ning,   åligganden   
Valberedningen   består   av   ordförande   och   2   övriga   ledamöter   valda   av   årsmötet.   Antalet   
övriga   ledamöter   bör   vara   lika   fördelat   mellan   könen.   Olika   åldersgrupper   skall   finnas   
representerade.   

Valberedningen   utser   bland   sina   ledamöter   vice   ordförande.   Valberedningen   sammanträder   
när   ordförande   eller   minst   halva   antalet   ledamöter   bestämmer.   
 
Valberedningen   skall   senast   6   (sex)   veckor   före   årsmötet   �llfråga   dem   vilkas   mandatperiod   
utgår   vid   mötets   slut,   om   de   vill   kandidera   för   nästa   mandatperiod.   
Senast   1   (en)   vecka   före   årsmötet   ska   valberedningen   meddela   röstberä�gade   medlemmar   
si�   förslag.     

  

REVISORER   

24   §   Revision   
Revisorerna   har   rä�   a�   fortlöpande   ta   del   av   föreningens   räkenskaper,   årsmötes-   och   
styrelseprotokoll   och   övriga   handlingar.   
 



Föreningens   räkenskaper   skall   vara   revisorerna   �llhanda   senast   en   månad   före   årsmötet.   
 
Revisorerna   skall   granska   styrelsens   förvaltning   och   räkenskaper   för   det   senaste   
verksamhets-   och   räkenskapsåret   sam   �ll   styrelsen   överlämna   revisionsberä�else   senast   14   
dagar   före   årsmötet .   

STYRELSEN   

25   §   Sammansä�ning   
Styrelsen   består   av   ordförande   samt   4   övriga   ledamöter   och   2-3   suppleanter.   Styrelsen   bör   
bestå   av   en   jämn   könsfördelning   och   i   olika   åldersgrupper   

Styrelsen   utser   inom   sig   vice   ordförande,   sekreterare   och   de   övriga   befa�ningshavare   som   
behövs.   

  

Vid   förfall   för   ledamot   inträder   suppleant   enligt   av   årsmötet   fastställd   turordning.   Avgår   
ledamot   före   manda�den   utgång   inträder   suppleant   i   dennes   ställe   enligt   samma   ordning   
för   �den   t.o.m.   näs�öljande   årsmöte.   

Styrelsen   får   utse   person   �ll   adjungerad   ledamot.   Sådan   ledamot   har   inte   rösträ�   men   kan   
e�er   beslut   av   styrelsen   ges   y�rande-   och   förslagsrä�.   Hen   får   utses   �ll   befa�ning   inom  
styrelsen.   

26   §   Styrelsens   åligganden   
När   årsmötet   inte   är   samlat   är   styrelsen   föreningens   beslutande   organ   och   ansvarar   för   
föreningens   angelägenheter.   
 
Styrelsen   skall   –   inom   ramen   för   RF:s,   vederbörande   SF:s   och   dess   stadgar   –   svara   för   
föreningens   verksamhet   enligt   fastställda   planer   samt   �llvarata   medlemmarnas   intressen.   
 
Det   åligger   styrelsen   särskilt   a�   

● Tillse   a�   för   föreningen   gällande   lagar   och   bindande   regler   iak�as,   
● Verkställa   av   årsmötet   fa�ade   beslut   
● Planera,   leda   och   fördela   arbetet   inom   föreningen,   
● Ansvara   för   och   förvalta   föreningens   medel,   
● Tillställa   revisorerna   räkenskapsåret   mm   enligt   24§   och   förbereda   årsmöte.   

Ordförande   är   föreningens   officiella   representant.   Ordföranden   skall   leda   styrelsen   
förhandlingar   och   arbete   samt   övervaka   a�   föreningens   stadgar   och   övriga   för   föreningen   
bindande   regler   och   beslut   e�erlev.   Har   ordföranden   förfall   skall   vice   ordföranden   träda   in   i   
ordförandens   ställe.   Styrelsen   skall   besluta   om   fördelningen   av   arbetsuppgi�er   i   övrigt.   Har   
inte   annat   beslutats   ankommer   nedan   angivna   uppgi�er   på   sekreteraren   och   kassören.   

Sekreteraren  

● Förbereda   styrelsens   sammanträdanden   och   föreningens   möten.   



● Föra   protokoll   över   styrelsens   sammanträden.   
● Se   �ll   a�   föreningens   handlingar   hålls   ordnade   och   förvaras   på   betryggande   sä�   
● Se   �ll   a�   fa�ade   beslut   har   verkställts,   i   samråd   med   ordförande.   
● Om   ordföranden   inte   bestämmer   annat,   underteckna   utgående   handlingar.   
● Årligen   upprä�a   förslag   �ll   verksamhetsberä�else   för   föreningen.   

Kassören   

● Se   �ll   a�   medlemmarna   betalar   beslutade   avgi�er   �ll   föreningen.   
● Se   �ll   a�   föreningen   söker   bidrag   från   stat,   kommun   och   idro�sorganisa�oner   m.fl.   
● Svara   för   föreningens   bokföring   vilket   innebär   skyldighet   a�   föra   bok   över   

föreningens   räkenskaper.   
● Årligen   upprä�a   balans-   samt   resultaträkning.   
● Utarbeta   underlag   för   budget   och   budgetuppföljning.   
● Se   �ll   a�   föreningens   ska�,   avgi�er   och   skulder   betalas   i   rä�   �d.   
● I   förekommande   fall   upprä�a   och   avge   allmän   självdeklara�on,   särskild   uppgi�,   

kontrolluppgi�er,   uppbördsdeklara�oner   och   övriga   föreskrivna   uppgi�er   inom   
ska�e-   och   avgi�sområdet.   

● Föra   medlemsförteckning.   
● Föra   inventarieförteckning,   i   vilken   också   av   föreningen   förvärvade   priser   införs.   
● Se   �ll   a�   såväl   föreningens   medlemmar   i   föreningens   verksamhet   som   föreningens   

byggnader,   idro�smaterial,   priser   och   övriga   �llhörigheter   är   försäkrade   på   e�   
betryggande   sä�.   

27   §   Kallelse,   beslutsmässighet   och   omröstning   

Styrelsen   sammanträder   på   kallelse   av   ordföranden,   eller   då   minst   halva   antalet   ledamöter   
begärt   det.   
 
Styrelsen   är   beslutmässig   när   samtliga   ledamöter   kallats   och   då   minst   halva   antalet   
ledamöter   är   närvarande.   För   alla   beslut   krävs   a�   minst   häl�en   av   styrelsens   samtliga   
ledamöter   är   ense   om   beslutet.   Röstning   får   inte   ske   genom   ombud.   
 
I   brådskande   fall   får   ordförande   besluta   a�   ärende   skall   avgöras   genom   skri�lig   omröstning   
eller   vid   digitalt   forum.   Sådant   beslut   skall   anmälas   vid   det   närmast   däre�er   följande   
sammanträde.   
 
Vid   sammanträde   skall   protokoll   föras.   Protokoll   skall   justeras   av   mötesordförande   och   av   en   
särskilt   utsedd   protokolljusterare.   Avvikande   mening   skall   antecknas   �ll   protokollet.     

28   §   Överlåtelse   av   beslutanderä�en   
Styrelsen   får   överlåta   sin   beslutanderä�   i   enskilda   ärenden   eller   i   vissa   grupper   av   ärenden  
�ll   sek�on,   kommi�é   eller   annat   organ   eller   �ll   enskild   medlem   eller   anställd.   

Den   som   fa�at   beslut   med   stöd   av   bemyndigande   enligt   föregående   stycke   skall   fortlöpande   
underrä�a   styrelsen   härom.   

  



  


