Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb
ÄNDAMÅL
Kvarnby IK har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
Svenska Fotbollförbundets stadgar och bestämmelser. Dessutom med särskild
målsättning att genom utövande av idrott höja intresset för densamma och utbilda
goda idrottsmän och kvinnor, samt verka för en god kamratskap.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en våld-, drog- och dopningsfri
idrott.

MEDLEMSKAP
§1
Var och en som betalar sin medlemsavgift blir automatiskt medlem i klubben.
§2
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens intresse.
§3
Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen, samt
därefter föreläggas mötet, som med sluten omröstning enhälligt skall bevilja eller
avslå medlemskap.
§4
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att
medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt vad den uteslutne skall
iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom 3 dagar från dagen för
beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat
betryggande sätt.

MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
§5
Medlem
 har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna.
 har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
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har skyldighet att följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning
har fattats av organ inom föreningen.
har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
§6

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 delta i tävling utan medgivande av styrelsen eller om denna så
bestämt av sektionsstyrelsen.
Om tävling arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande
specialidrottsförbund (SF) ge sitt samtycke.
Är arrangören inte ansluten till det SF som organiserat för att omhänderha den
idrottsgren vilken tävlingen gäller, får medlem delta endast om detta SF godkänt
tävlingen.

HEDERSMEDLEMMAR
§7
Till hedersmedlem väljs person som synnerligen väl utmärkt sig inom klubben och
uppfyllt dess syften.
Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen vid allmänt möte och är befriad från
avgift.

STYRELSEN
§8
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Detta skall ske inom ramen
för RF:s vederbörande SF:s stadgar.
Det åligger Styrelsen att
 se till att föreningens bindande regler iakttas.
 verkställa av årsmötet fattade beslut.
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda Årsmöte
§9
Styrelsen består av ordförande och kassör jämte fem övriga ledamöter alla med
rösträtt i styrelsen, samt två stycken suppleanter.

§ 10
Ordförande och kassör utses vid årsmötet av samtliga närvarande röstberättigade
medlemmar.
(Stadgar. KIK 2013)

Sidan 2 av 6

§ 11
Styrelsen väljer inom sig själv sekreterare, vice ordförande och vice sekreterare.
§ 12
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, skall 1:e suppleant inta den
avgåendes funktion. Gäller det ordförande eller sekreteraren inträder vice. 1:e
suppleant tar dennes plats.
§ 13
Föreningen firmatecknas av ordförande och kassör. Styrelsen har rätt att inom sig
utse ytterligare 1 firmatecknare.
§ 14
Styrelsen sammanträder minst 10 gånger per år på kallelse av ordföranden eller på
uppdrag i hans frånvaro av vice ordföranden och är beslutsmässig om fem ledamöter
är närvarande.
Beslut fattas genom enkel röstövervikt, men vid lika rösttal gäller den mening som
ordföranden företräder.
§ 15
Ordföranden är föreningens officielle representant och leder dess förhandlingar.
I ordförarens frånvaro träder vice ordföranden in i hans ställe.
§ 16
Utsedd kanslist skall registrera och förvara inkomna skrivelser samt om ordföranden
inte annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior
till dessa.
Statistik, såsom spelade matcher (seniorlag) per år, utmärkelser m.m. skall föras på
medlemmarna i klubben.
§ 17
Kassören skall föra kassabok på klubbens räkenskaper och avsluta dessa för
kalenderåret.
Räkenskaperna skall vara tillgängliga för klubbens revisorer senast 14 dagar före
Årsmötet.
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REVISION
§ 18
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, protokoll från
styrelsemöten, Årsmöte, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna
önskar ta del av, senast 14 dagar före Årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhets- och räkenskapsåret, samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 7 dagar före Årsmötet.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 19
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1:e januari – 31:e december.
Styrelsen väljs vid Årsmötet och dess arbetsår omfattar kommande verksamhetsår.

MÖTEN
§ 20
Kvarnby IK håller Årsmöte innan den 15:e februari.
Kallelse till Årsmötet ska delges medlemmarna senast tre veckor före mötet.
§ 21
Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
2. Fastställande av dagordningen.
3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
4. Val av två stycken justeringsmän, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
5. Val av ordförande på ett år
6. Val av kassör på två år (jämnt år fr o m 2014)
7. Val av fem stycken styrelseledamöter samt två suppleanter på två år.
Ledamot 1 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Ledamot 2 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Ledamot 3 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
Ledamot 4 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
Ledamot 5 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
Suppleant 1 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Suppleant 2 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
8. Val av två stycken revisorer jämte två stycken suppleanter för två år.
Revisor 1 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Revisor 2 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
Revisor suppl 1 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Revisor suppl 2 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
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9. Val av två stycken medlemmar till valberedning, samt val av föreslagna
funktionärer.
Valberedning 1 väljs på 2 år (jämnt år från 2014)
Valberedning 2 väljs på 2 år (ojämnt år från 2015)
10. Behandling av arvode till Styrelse, Ungdoms Fotbolls Ombuden (UFO) samt
övriga kommittéer.
11. Årsavgiften för kommande år görs på årsmötet, alltså ej för innevarande år.
Träningsavgiften beslutas av styrelsen senast sista styrelsemötet innan
sommaren för kommande år.
12. Föredragning av styrelsens, fotbollssektionens och revisorernas berättelse
samt årsredovisning.
13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
14. Behandling av förslag framställda av styrelsen.
15. Behandling av förslag som senast tre veckor före Årsmötet kommit styrelsen
tillhanda.
16. Prisutdelning.
17. Avslutning.
Ledamot av Styrelsen är ej valbar som revisor eller revisorsuppleant.

§ 22
Styrelsen äger rätt att kalla till extra möte om behov finns. Extra möte ska också
hållas om minst 10 medlemmar fordrar detta. Anledning till extra möte ska anges i
kallelsen.
§ 23
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen och under
året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på Årsmöte.
Denna är personlig och får ej överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

BESLUT OCH OMRÖSTNING
§ 24
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs.
Med undantag för de i § 27 första stycket 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 vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
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STADGEFRÅGOR M. M.
§ 25
Förslag av ändring av dessa stadgar får endast förekomma vid Årsmöte och skall
senast tre månader före mötet vara inlämnat till styrelsen, som har till uppgift att
behandla detta.
Styrelsens eget utlåtande skall framläggas och för att förslaget skall gå igenom
måste det godkännas av minst 2/3 av de avgivna rösterna på två Årsmöten i rad.
Förslag till ändring av stadgar måste stå angivet i kallelse till Årsmötet.
§ 26
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter
av Styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse, jämte
balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande RF.
Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till
vederbörande RF.
§ 27
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar
samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig
ordning utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Dessa stadgar ersätter tidigare stadgar från den 2010-02-11 efter extra årsmöte
den 2013-03-13
Malmö den 13 mars 2013
Kvarnby IK
Styrelsen

Ordförande

Kassör

Sekreterare

………………………..
Paul Bjarnevik

………………………..
Leif Jensen

………………………..
Ann Åhman
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