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1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
§1 FÖRENINGENS NAMN, M.M.
Föreningens namn är ”Föreningen Cheer Force Allstars Umeå”.
Föreningens organisationsnummer är 802461-6222.
Föreningen har sitt säte i Umeå.
Föreningen är en ideell förening.
§2 SYFTE
Föreningens syfte är att bedriva träning och tävling i olika nivåer samt främja
medlemmarnas intresse i att utöva och utvecklas i sporten Cheerleading.
§3 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§4 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 september
t.o.m. den 31 augusti.
§5 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl
föreligger kan styrelsen utse annan person att teckna föreningens firma.
Den som har fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
§6 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut enligt något av de två nedanstående
alternativen.
1. Ett årsmöte med enhällighet, eller
2. Två på varandra följande årsmöten med minst 2/3 majoritet.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
För att ändra föreningens stadgar ang. föreningsform, syfte eller upplösning, krävs alltid
beslut enligt alternativ två ovan.
Stadgeändringen träder i kraft direkt efter att den antagits på årsmöte.
§7 UPPLÖSNING
Föreningens upplösning får endast beslutas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas
måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar
vägrar godkänna upplösningen.
Vid upplösning ska föreningens skulder först betalas. Därefter ska föreningens tillgångar
gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.
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I beslutet om upplösning av föreningen ska följande anges




Till vilket ändamål föreningens återstående tillgångar ska användas.
Var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex. i
folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Vem som ansvarar att meddela anslutna idrottsförbund och andra berörda parter.

2 KAP FÖRENINGENS MEDLEMMAR
§1 MEDLEMSKAP
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till. Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen
delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges
tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är
anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
En medlem tillhör någon av följande medlemskategorier



Tränande medlemmar. De medlemmar som är träningsaktiva.
Volontärmedlemmar. Icke träningsaktiva personer som har fyllt 16 år och deltar som
styrelseledamot eller liknande.

En volontärmedlem är befriad från medlemsavgift. I allt övrigt har volontärmedlemmar
samma rättigheter och skyldigheter som tränande medlemmar.

§2 MEDLEMS SKYLDIGHETER OCH RÄTTIGHETER
Medlem







Skall vara en god ambassadör för sporten och agera för föreningens bästa.
Skall vara drogfri när man deltar i föreningens verksamhet.
Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan.
Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Skall betala de avgifter som beslutats av föreningen, på rätt sätt och i rätt tid.

§3 UTTRÄDE
En medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.
Medlem i tävlingslag förväntas ta särskild hänsyn till lagets behov, och minimera negativ
påverkan på lagets säsongsplanering, genom att t.ex. välja att utträda under
sommaruppehållet.
Vid utträde återbetalas inte redan inbetald medlemsavgift.
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§4 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet.
Medlemsavgiften berättigar medlemskap i 1 år som löper jämte verksamhetsåret, 1
september till 31 augusti, oavsett när den betalas.
Ledare och tränare skall betala medlemsavgift och har då rösträtt på årsmöte/extra
årsmöte, har rätt att erhålla gratis profilkläder om sådana tillhandahålls, har samma rätt
som aktiva att köpa rabatterade kläder samt får delta kostnadsfritt på utbildningar.
Ledare med aktiva barn under 18år har rösträtt på årsmöte i egenskap av förmyndare
även om personlig medlemsavgift ej är betald.
Vid utebliven inbetalning av medlemsavgift, får inte medlemmen delta i träning, men har
ändå närvaroplikt på träningar fram tills inbetalning skett.
§5 UTESLUTNING
Styrelsen kan utesluta medlem ur föreningen om medlem:





Försummat att betala av föreningen beslutade avgifter.
Bryter mot stadgarna.
Uppenbarligen skadar föreningen.
Motarbetar föreningens intressen eller ändamål.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom, av
styrelsen, viss angiven tid (minst 14 dagar) fått tillfälle att yttra sig över de
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen
ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för
beslutet skickas till medlemmen.
En utesluten medlem har rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman,
genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om
uteslutningen skickades till medlemmen.
Vid uteslutning återbetalas inte redan inbetald medlemsavgift.

3 KAP ÅRSMÖTE
§1 TIDPUNKT OCH KALLELSE
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista oktober varje år. Styrelsen beslutar om tid
och plats. För att vara behörigt utlyst måste föreningens medlemmar meddelas minst två
veckor i förväg. Årsbokslut ska vara tillhanda revisorn senast två veckor innan ordinarie
årsmöte.
§2 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
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Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.
§3 BESLUTSFÖRHET
Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.
Vårdnadshavare har rätt att företräda sina omyndiga barn.
§4 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att man



Är fullt betalande medlem, och
fyllt 16 år.

Samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.
§5 ÅRSMÖTETS ÄRENDEN
Följande ärenden ska alltid behandlas och protokollföras på ordinarie årsmöte:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd för mötet. (Vilka som får rösta)
3. Val av mötesordförande och mötessekreterare. (bör ej vara styrelsemedlemmar)
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5. Mötets behöriga utlysande. (Har alla fått inbjudan i rätt tid?)
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för föregående år (information)
8. Ekonomisk berättelse för föregående år (information)
9. Revisorernas berättelse för föregående år (information)
10. Fråga om Ansvarsfrihet för styrelsen (beslut)
11. styrelsens förslag (beslut)
a. Fastställa verksamhetsplan
b. Fastställa ekonomisk plan (budget)
c. Fastställa Medlemsavgifter
d. ...
12. Motioner (beslut)
a. ...
13. Val av årets styrelse (inkl. suppleanter)
a. Ordförande
b. Kassör
c. Sekreterare
d. Tränaransvarig
e. Ledamöter (1-5 st)
f. Suppleanter (2-3 st)
14. Val av årets revisorer (1-2 st)
15. Val av årets valberedare (2 st)
16. Eventuella övriga ärenden (information/beslut)
17. Mötets avslutande
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Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
§6 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation), eller om så begärs efter omröstning
(votering). Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val
ske slutet.
Med undantag för beslut kring stadgeändringar och upplösning, avgörs vid omröstning
alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut (vid två alt)
eller relativ (vid fler än två alt).
Vid lika röstetal vid förslagsbeslut på årsmöte läggs förslag ner.
Vid lika röstetal vid val, avgör mötets ordförande.
§7 IKRAFTTRÄDANDE
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.
§8 EXTRA ÅRSMÖTE
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar kräver
det ska styrelsen kalla till extra årsmöte.
Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara
behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg.
På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

4 KAP VALBEREDNING
§1 ANTAL VALBEREDARE
På årsmöte väljs två valberedare, varav en är sammankallande.
§2 ÅLIGGANDEN
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete
fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.
Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag
på kandidater.
De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått
kännedom om.
§3 VALBARHET
Valbar är medlem i föreningen som fyllt minst 16 år.
§4 TIDSGRÄNSER
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Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid
utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar
sitt förslag.

5 KAP REVISION
§1 ANTAL REVISORER
Årsmötet ska utse minst en och högst två revisorer.
§2 REVISORER OCH REVISION
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda
revisorerna. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara
revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet.
Revisorerna ska överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 1 vecka före årsmötet
§3 VALBARHET
Valbar till revisor är myndig person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara
medlem i föreningen.

6 KAP STYRELSEN
§1 SAMMANSÄTTNING
Föreningens styrelse består av lägst fem och högst nio ledamöter, där följande roller
väljs av årsmötet






Ordförande
Kassör
Sekreterare
Tränaransvarig
Övriga styrelseledamöter

Till sin hjälp ska styrelsen också ha lägst två och högst tre suppleanter, som väljs av
årsmötet. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden
t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.
Samma person får inte ha flera poster i styrelsen.
Ordförande och kassör väljs på två år och övriga i styrelsen på ett år.
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§2 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att







Se till att föreningen följer gällande lagar, regler och stadgar.
Verkställa av årsmötet fattade beslut.
Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta
arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan.
Ansvara för och förvalta föreningens medel.
Fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den
utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen.
Förbereda årsmöte.

§3 VALBARHET
Valbar är medlem i föreningen som fyllt minst 16 år.
§4 KALLELSE, BESLUTSFÖRHET OCH OMRÖSTNING
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet
ledamöter har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande.
För alla beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare.
Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
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