STADGAR FÖR BOLLNÄS ISHOCKEYSÄLLSKAP
INGRESS
Klubben bildades den 8 februari 1939 i Bollnäs. Klubben är en ideell förening som har till
uppgift att genom utövande av issporter företrädesvis ishockey dels höja intresset för sporten
samt att utbilda ungdomar till bra idrottsmän/kvinnor samt att verka för god kamratanda.
Dessa stadgar är antagna vid sammanträde den 9 februari 1939, reviderad den 8 september
1967 vid Bollnäs IS halvårsmöte. Stadgarna har sedan reviderats den 28 april 1979, den 31
maj 1980, den 23 juni 1982, den 5 juni 1984, den 19 juni 1991, den 7 juni 2012, 14 juni 2016
samt den 15 juni 2017.
IDROTTENS VERKSAMHETSIDÉ
-

-

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt som psykiskt.
Idrott är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må
bra.
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla
och kunna ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrott skall organiseras efter demokratiska principer.
Idrott delas in efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott
upp till 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med
20 års ålder. Med vuxenidrott avser vi idrott för den som fyllt 20 år. Tävling inom
barnidrotten skall var en del av leken och skall ske på barnens villkor. Inom
ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och
hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.
Den 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.

SPORTSLIG OCH ADMINISTRATIV MÅLSÄTTNING
-

Föreningen skall verka för att all verksamhet bedrivs i drogfri miljö. Alla ledare skall
efter bästa förmåga handla därefter.
Ansvar för föreningens policyfrågor åvila styrelsen.
Viktigt är föreningens varumärke avseende allt som kan sammankopplas med
föreningenutåt samt föreningens färger rött-gult-svart.
Föreningen skall bedriva tränings- och tävlingsverksamhet i ishockey. Utformningen i
detalj skall formuleras i föreningens policyprogram.
Föreningen skall ha en huvudstyrelse samt det antal kommittéer som anses
nödvändigt.
Styrelsen ansvarar för att relevanta kommittéer utses och personer rekryteras.
Kommittéerna arbetar alltid på uppdrag av huvudstyrelsen.
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1

Ändamål
- Föreningen skall bedriva ishockeyverksamhet.
- Föreningen har som målsättning att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet
med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”.

§2

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

§3

Tillhörighet
- Föreningen är medlem i följande förbund:
- Hälsinglands Ishockeyförbund
- Svenska Ishockeyförbundet
och därtill ansluten till
- Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
- Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler
och beslut fattade av överordnad idrottsorganisation.

§4

Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§5

Firmatecknare
Föreningens firmatecknare är styrelsen eller om styrelsen beslutar två
styrelseleda möter (i regel ordförande och kassör) gemensamt eller var för sig.
Styrelsen kan också utse andra särskilt utsedda personer som firmatecknare.

§6

Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte
är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte.
Är frågan brådskande får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om
tillämpning av dessa stadgar icke väcka talan vid allmän domstol. Tvist om
tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges
i § 24.

§7

Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet
angivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som
styrelsen.

§8

Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet
angivna röster.
I beslut om upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels att den upplösta föreningens handlingar
skall arkiveras i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
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Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart
tillställas vederbörande SF.
FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§9

Medlemskap
- Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till (kansliet).
- För medlemskap gäller att medlemmen betalar den medlemsavgift som
fastställts på årsmöte.
- 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 hur den sökande skall kunna
överklaga beslutet.
- Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor
från meddelat beslut enligt reglerna i RF:s stadgar.
- Grundas beslutet om uteslutning på bristande betalning av beslutade avgifter
skall styrelsen återkalla beslutet om de förefallna avgifterna betalas före
besvärstidens utgång.
- Sedan beslut om uteslutning blivit bindande upphör alla förpliktelser mellan
föreningen och den förutvarande medlemmen.
- Genom beslut på årsmötet kan medlem kallas till HEDERSMEDLEM.
Hedersmedlem är befriad från att betala medlemsavgift.
- Medlem erlägger en årsavgift som för varje år bestäms av årsmötet.
Eventuellt förfallna avgifter betalas enligt styrelsens beslut i särskild ordning.

§ 10

Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelse
och skall därmed anses omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 11

Uteslutning mm
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan
tidsbegränsning får endast omfatta en tid av längst sex (6) månader.
Föreningen kan också tilldela medlem en varning om inte tillräckliga skäl för
uteslutning föreligger.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen getts
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts.
Sådant beslut skall inom tre dagar från beslutsdagen skriftligen tillställas
medlemmen med besked över hur man överklagar beslutet.
Beslut om uteslutning och varning skall fattas av föreningens styrelse och kan av
den berörde överklagas inom tre (3) veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

-

-

-
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§ 12
§ 13

Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
har rätt att deltaga i sammankomster som föreningen anordnar.
har rätt till information om föreningens angelägenheter.
skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt
följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
skall betala medlemsavgift och övriga avgifter som beslutas av föreningen.

Deltagande i den idrottsliga verksamheten
- Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former
som föreningen beslutat och på samma villkor som övriga medlemmar.
- Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning i annan förening eller
organisation utan medgivande av styrelsen.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
§ 14

Tidpunkt, kallelse
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas före juni
månads utgång på den plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre (3) veckor före mötet tillställas
medlemmarna genom information på föreningens hemsida och/eller annons i
lokalpressen.
Finns förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av stor betydelse skall detta
meddelas i kallelsen till årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, inkomna
motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt för medlemmarna
senast tre (3) dagar före årsmötet. Dessa handlingar skall finnas tillgängliga på
föreningens kansli.

§ 15

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Både styrelse och medlemmar får lämna förslag att behandlas på årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före
årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 16

Rösträtt
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller
lägst15 år har rösträtt på mötet.
Rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Medlem som inte har rösträtt har både yttrande och förslagsrätt.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande på mötet.

§ 17

Valbarhet
Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen,
valberedningen eller till revisor i föreningen.
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§ 18

Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1) Fastställande av röstlängd
2) Val av ordförande och sekreterare för mötet
3) Val av protokolljusterare och rösträknare
4) Fråga om mötets behöriga utlysande
5) Fastställande av föredragningslista
6) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
a. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
8) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattat.
9) Fastställande av medlemsavgifter
a. seniorer/vuxna
b. ungdomar (till och med det år vederbörande fyller 18 år)
c. familj
10) Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11) Behandling av styrelsens motioner
12) Val av
a. föreningens ordförande för en tid av ett (1)år
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år
c. två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år
(i detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga)
d. tre (3) ledamöter, båda könen ska vara representerad, i valberedningen för en tid
av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande.
e. beslut om val av ombud till SDF-mötet
13) Övriga frågor
§ 19
§ 20
-

Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.
Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen till denna
begäran
När styrelsen mottagit sådan begäran skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från begäran
Kallelse med förslag till föredragningslista skall tillställas medlemmarna senast
sju (7) dagar före mötet och kungöras på föreningens hemsida
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får den som gjort
framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke
För rösträtt vid extra årsmöte gäller samma regler som vid ordinarie årsmöte
Valberedningen
Bland valberedningens medlemmar skall båda könen vara representerade.
Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vars mandattid
utgår om de är villiga att kandidera för nästa mandatperiod.
Valberedningen skall aktivt arbeta för nyrekrytering av styrelseledamöter.
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§ 21
-

§ 22
-

§ 23
-

-

-

Revisorerna
Revisorerna skall fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper och protokoll
och övriga för revisorerna relevanta handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda i god tid före
årsmötet.
Efter granskning skall revisorerna överlämna en revisionsberättelse i god tid
före årsmötet.
Styrelsen
Styrelsen skall bestå av ordförande och sex ledamöter.
Styrelsen skall inom sig utse firmatecknare, vice ordförande, kassör och
sekreterare.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan person har både yttrande
och förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsens åligganden
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig
då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen ansvarar för att föreningens policyprogram efterlevs och uppdateras vid behov.
Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar
och bindande regler iakttas.
Att verkställa av årsmötet fattade beslut.
Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Att utse utbildningsansvarig, domaransvarig, sponsorsansvarig, kioskansvarig,
sektretariatsansvarig och sportansvarig.
Att ansvara för och förvalta föreningens medel.
Att förbereda årsmötet.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall
leda styrelsens förhandlingar samt att övervaka att föreningens stadgar och
övriga regler och beslut efterlevs.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden leda förhandlingarna.
Sekreteraren
skall förbereda styrelsens sammanträden samt föra protokoll.
skall se till att fattade beslut har verkställts.
skall se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt.
skall årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören
- skall se till att medlemmarna betalar beslutade medlems- och andra avgifter
till föreningen.
- skall se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och eventuellt andra
organisationer.
- skall ansvara för föreningens bokföring.
- skall ansvara för att balans- och resultaträkning upprättas.
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-

skall se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
skall se till att föreningens egendom är försäkrad samt att försäkringar avseende
de aktiva finns.

§ 24

Tvist
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol.
Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Angående kostnader
vid skiljeförfarande gäller att vardea parten svarar för egna kostnader.
Ordföranden och sekreterarens kostnader delas lika mellan parterna.

§ 25

Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt till enskilda eller vissa grupper av
ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller
anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående
stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen.

§ 26

BILAGA TILL DESSA STADGAR
Föreningens sportsliga policy skall vara en bilaga till stadgarna. Det åligger
styrelsen att uppdatera den sportsliga policyn utifrån de sportsliga
förutsättningarna som föreligger. Styrelsen skall i god tid inför varje säsong
revidera den sportsliga målsättningen samt att se till att policyn efterföljs.

7

