
IF Gripen Taekwondo`s Stadgar

§1 Namn

IF Gripen Taekwondo.

§2 Säte

Styrelsen har sitt säte i Strängnäs kommun.

§3 Ändamål

lära ut Taekwon-do.-
medverka i fostran av goda sportsmän/kvinnor.-
verka för god kamratskap och idrottsanda samt ha trevligt.-

Föreningen har till ändamål att:

§4 Organ

Årsmöte-
Styrelse-
Revisorer-
Valberedning-

Föreningens organ är:

Till medlem kan antagas person med intresse för föreningens ändamål.

§5 Medlemmar

För att motverka att vålds- och sexualbrottslingar verkar som tränare inom IF Gripen, ska alla 
över 18 år och som återkommande instruerar i klubben redovisa ett utdrag ur 
belastningsregistret för delar ur den egna styrelsen eller andra av styrelsen utsedd inom klubben. 
Intyget skall öppnas i obrutet skick när det visas. Det ska förnyas vartannat år genom 
instruktörens egen försorg. Klubben ansvarar för att påminna instruktören i god tid innan 
intyget behöver förnyas.

a)

   

Den som är dömd för våldsbrott enligt Brottsbalken 3kap 1§ (mord,) 2§ (dråp), 5§ (misshandel), 
6§ (grov misshandel), 11§ (försök, förberedelse, stämpling och medverkan)) eller sexualbrott 
enligt Brottsbalken 6kap får inte verka som tränare, varken för ungdomar eller vuxna i IF 
Gripen.

b)

§5b Instruktörer

§6 Inträde
Medlemskap påbörjas när medlemsavgift är erlagd. Ansökan till föreningens styrelse som snarast 
fattar beslut i frågan och meddelar den sökande. Vid avslag ska motivering lämnas.

§7 Medlemsavgift

Medlemsavgiften skall betalas senast en månad in på terminen.

§8 Utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelse/instruktör, utträda ur föreningen.
Betald medlemsavgift kommer ej att återbetalas.
Medlem som ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§9 Uteslutning

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av styrelsen uteslutas.
Styrelsemedlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan uteslutas på ett styrelsemöte.

§10 Styrelse
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§10 Styrelse

Föreningens styrelse ska minst bestå av ordförande, sekreterare, kassör med två stycken ledamöter.
Styrelsen kan också innehålla suppleanter vid behov.
Ordförande, sekreterare och kassör väljs på en period av två år.

Ledamöter väljs för en tid av ett år.

§11 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från 1/1 till 31/12.

§12 Föreningsmöte

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på 
föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid föreningsmöte har varje 
medlem en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om någon så 
begär.
Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel röstövervikt. Vid lika 
röstetal gäller den mening som ordförande biträder, dock sker vid val avgörandet genom 
lottning.
Årsmöte avhålles senast 1 april på plats och tid som bestäms av styrelsen.
Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 2/3 av 
medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. Extra föreningsmöte ska 
avhållas inom kommunen för föreningens säte.

Kallelse med dagordning ska utsändas till medlemmarna via klubbens primära 
kommunikationskanal hemsidan, i så god tid som möjligt, dock senast en vecka före årsmöte 
eller föreningsmöte.

§13 Ärenden på årsmöte

Vid årsmöte ska följande ärenden förekomma:
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.1.
Upprättande av röstlängd.2.
Val av två stycken justeringsmän, tillika rösträknare vid val.3.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande.4.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.5.
Revisorernas berättelse för samma tid.6.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.7.
Val av ordförande, sekreterare och kassör till styrelsen.8.
Val av ledamöter till styrelsen.9.
Val av revisorer.10.
Val av ledamöter till valberedningen.11.
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmöte eller som enskild medlem hos 
styrelsen skriftligen begärt senast 3 veckor före årsmötet.

12.

Ärenden som ej upptagits på dagordningen får inte göras till föremål för beslut.
Ledamot eller suppleant i styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

§14 Extra föreningsmöte

Vid extra föreningsmöte får endast ärenden som tagits upp i kallelsen för mötet gå till beslut.
Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den mån inte mötet annorlunda 
bestämmer. Över extra föreningsmöte förs protokoll, som justeras av två vid mötet valda 
justeringsmän.

§15 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt 
beslutar å föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning inte regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen att:
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verka för föreningens ändamål.-
verkställa, av föreningens, fattade beslut.-
omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.-
upprätta verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning samt framlägga dessa vid 
föreningens årsmöte.

-

verkställa övriga åliggande enligt dessa stadgar.-
upprätta en budget för kommande verksamhetsår.-
besluta om medlemsavgift för kommande år.-

Det åligger styrelsen att:

§16 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet 
styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall föras beslutsprotokoll, i väsentliga 
frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. 
Kallelse till styrelsesammanträde skall meddelas minst en vecka före sammanträdet.
Ordinarie ledamot som ej kan delta skall dels omedelbart anmäla förfall och dels kalla 
suppleant varvid den som varit medlem i föreningen längst skall kallas först. Suppleant som 
tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dess stadgar som ordinarie. Annan suppleant må 
närvara och har yttranderätt men ej rösträtt.

§17 Styrelsearvode

Styrelsearvode utgår såsom fritt medlemskap hela året till ordförande, sekreterare och kassör. 
Betalning utbetalas endast till aktiva styrelsemedlemmar. Betalning utgår under slutet av året. 
Utbetalning sker i samråd med ordförande, kassör och sekreterare. Ersättning för 
resekostnader utbetalas till den som bor utanför Strängnäs kommun.

§18 Beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför då ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§19 Revision

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på årsmöte 
utsedda revisorer.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för 
granskning senast vid verksamhetsårets slut.
Revisorerna skall senast en vecka innan årsmötet avge berättelse över sin granskning.

§20 Valberedning

Valberedningen väljs på ett år och ska bestå av minst en person som väljs av årsmötet och har 
till uppgift att föreslå om- eller nyval av ordförande, sekreterare, kassör, styrelseledamöter, 
suppleanter och revisorer. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid 
att det kan bifogas kallelse till årsmöte.

§21 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav 
ett skall vara årsmöte, och att förslaget skall vid det senaste mötet stödjas av minst 2/3 av 
angivna röster.

§22 Upplösning

För upplösning av förening krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten, varav 
ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid det senaste mötet stödjas av minst 2/3 av angivna 
röster. Vid upplösning skall föreningens pengar tillfall medlemmarna.

§23 Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. uppstartsmötet 2007-05-31.
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§24  Firmateckning 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer var för sig.
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