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FÖRENINGEN 
 

§1 Föreningen, som är stiftad den 20/3 1932, har till uppgift att genom utövande av 

idrott och friluftsliv skapa intresse för föreningens verksamhet och därigenom 

medverka till att ge medlemmarna i alla åldrar en god kamrat och idrottsanda. 

 

§2 Föreningens verksamhetsområde är f.d. Mellersta Kinnevalds kommun. 

 

§3 Föreningens namn är Vederslöv/Dänningelanda idrottsförening. Då så erfordras 

används förkortningen V/D IF. 

 

§4 Varje person bosatt inom verksamhetsområdet, eller som medverkar i 

föreningens arbete eller verksamhet kan bli aktiv medlem i V/D IF. Övriga 

personer som vill stödja föreningen genom sitt medlemskap, blir passiva 

medlemmar. 

 

§5 Till hedersledamot kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt genom 

arbete inom föreningen eller på ett utmärkt sätt befrämjat föreningens syften. 

Till ständig ledamot kan väljas person som gjort föreningen stora tjänster. 

Hedersledamot och ständig ledamot utses på förslag av styrelsen på föreningens 

ordinarie årsmöte. 

 

§6 Medlemsavgift erlägges räkenskapsårsvis d.v.s från 1:a november till 31:e 

oktober. Avgiften fastställes på förslag av styrelsen på föreningsårsmötet i 

februari-mars. Avgiften erlägges: av aktiva medlemmar, inom 2 månader efter 

kalenderårskifte resp. 2 månader efter påbörjat deltagande i föreningens 

verksamhet, av passiva medlemmar: före resp. kalenderårs utgång. Ständig 

ledamot erlägger en engångsavgift som fastställes på ordinarie årsmöte. 

Hedersledamot erlägger ej avgift. 

  

§7 Medlem som brutit mot stadgarna eller som handlat ohederligt kan uteslutas av 

styrelsen. Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen 

beretts tillfälle att inom 2 dagar lämna besvärsyttrande till styrelsen. Beslut om 

uteslutning skall med angivande av orsak delgivas vederbörande medlem genom 

rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis. Medlem som uteslutits av 

styrelsen äger rätt att vid nästkommande ordinarie årsmöte söka ändring av 

styrelsens beslut. Ärende angående uteslutning skall särskilt anges i kallelsen till 

ifrågavarande möte. Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av 

stadgeenligt beslutad årsavgift åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de 

förfallna avgifterna erlagts inom en månad efter delgivning. Sedan beslut om 

uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser vad avser 

årsavgift. 
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STYRELSE 
 

§8 V/D IF:s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, 

kassör, sekreterare och minst 2 övriga ledamöter. Ordförande + minst 1 ledamot 

väljes på 2 år vid årsmöte på jämt kalenderår och kassör + minst 2 ledamöter 

väljes på 2 år vid årsmöte på ojämnt kalenderår. Vice ordförande utses inom 

styrelsen. Ordförande är föreningens officielle representant. I ordförandes 

frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. 

 

§9 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig 

om minst 50% av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkelt 

majoritetsbeslut, men vid  lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Protokoll 

utfärdas över behandlade ärenden. Styrelsebeslut skall informeras på lämpligt 

sätt till medlemmarna. 

 

§10 Styrelsens ledamöter har gemensamt ansvar för förvaltningen. Styrelsen skall 

verka för att få verksamhetens inriktning på kort och lång sikt att vara i 

överensstämmelse med stadgarna och att föreningens totala resurser fördelas så 

att bästa måluppfyllelse erhålles. Styrelsens ansvar är: Samordning av 

verksamhetsplanering och ekonomisk planering på kort och lång sikt, 

redovisning och medlemsförvaltning, organisera och genomföra aktiviteter där 

medlemmarna medverkar för att anskaffa medel för verksamhetens 

genomförande. Medlemsvärvning, medlemsregistrering och inkassering av 

årsavgifter. Bevakning av möjligheterna att erhålla bidrag till föreningens 

verksamhet. Rekrytering och utbildning av ledare. Information till 

medlemmarna för att föra ut föreningens målsättning och att uppnå en aktiv 

medlemskår. Kontakter med press, myndigheter och andra externa organ . 

Organisera föreningens arkiv i form av redovisningsmaterial, protokoll, 

korrespondens, bildmaterial m.m. Förvaltning av föreningens anläggningar. 

Inköp och förmedling av idrottsmateriel. Ansvars och sakförsäkringar, 

inventarieredovisningar. Deklarationer och andra uppgifter till myndigheter. 

Styrelsen sammanträder omgående efter ordinarie årsmöte för val av vice 

ordförande, fördelning av arbetsuppgifter och rätt att teckna föreningens firma. 

För att handlägga vissa arbetsuppgifter av gemensam natur har styrelsen hjälp av 

särskilt valda grupper och funktionärer såsom t.ex. ekonomigruppen.  

 

 

 

§11 Ansvaret för den löpande idrottsverksamheten överförs på verksamhetsgrupper. 

Överföring av ansvar sker genom att verksamhetsguppernas förslag till 

verksamhetsplan och budget granskas och godkännes av styrelsen. Respektive 

verksamhetsgrupp äger därefter rätt att inom ramen för lagd budget och andra 

ekonomiska åtaganden som krävs för verksamhetens genomförande. Denna rätt 

förutsätter att beslut rymmes inom de ramar och under de  förutsättningar som 

verksamhetsplanen och budgeten anger. 
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FÖRENINGSRÅD 
 

§12 Verksamheten koordineras igenom att minst 3 föreningsrådsmöten hålls varje år 

där samtliga grupper har en representant och röst. Föreningsrådet representerar 

verksamheten i föreningen och sammankallas av styrelsen. I föreningsrådet tas 

beslut gällande föreningens verksamheter och framtid. Styrelsen överlåter sin 

beslutanderätt angående verksamhetsfrågor till gemensam beslutanderätt med 

föreningsrådet. Beslut angående ekonomiska frågor av tyngre karaktär tages och 

ansvaras för av styrelsen. Styrelsen äger rätt att godkänna eller ändra skilda 

beslut i det fall beslutet är av väsentligt intresse för föreningen totalt. 

 

  

VERKSAMHETSGRUPPER 
 

§13 Ansvaret för att genomföra beslutad verksamhet åligger respektive 

verksamhetsgupp. Styrelsen fastställer antalet ledare per verksamhetsgrupp.   

Inkassering av träningsavgifter sker av varje verksamhetsgrupp. Det åligger 

respektive verksamhetsgrupp att bl.a. tillse att följande krav tillgodoses: 

Inkassering av medlemsavgifter samt träningsavgift av samtliga som deltager i 

verksamhet. Anmälan för licensiering enl. respektive idrottsförbunds 

bestämmelser. Dokumentera genomförda aktiviteter i form av tränings och 

matchstatistik. Verksamhetsberättelse och ansvar angående medelsförbrukning i 

förhållande till budget.  

 

VERKSAMHETSPLANERING 
 

§14 Varje verksamhetsgrupp utarbetar vid säsongsavslutningen en verksamhetsplan 

och budget för nästkommande verksamhetsår. Styrelsen upprättar, på grundval 

av godkända budgetar för verksamhetsgruppernas verksamhet, en budget för 

föreningens räkenskapsår. Budgeten för visst år skall i princip innebära att 

samtliga kostnader täckes av budgeterade intäkter. Styrelsen upprättar dessutom 

en översiktlig plan för ytterligare 2 år framåt. De bedömningar och kända 

förhållanden som gäller verksamheten längre fram i tiden sammanställs på ett 

sätt som gör det lämpat för diskussion om framtida resursfördelning m.m. 
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 FÖRENINGSMÖTEN 
 

§15 Följande ordinarie föreningsmöten hålles årligen  

 februari-mars  Ordinarie årsmöte 

  

 Tidpunkt och plats för föreningsmöte bestämmes av styrelsen. Kallelse utfärdas 

genom annons i lokaltidning, hemsida och sociala medier senast 8 dagar före 

mötet. 

 

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande 

2. Val av A) ordförande B) sekreterare för mötet 

3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet 

4. styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse med ekonomisk 

redovisning för föreningens räkenskapsår 

5. revisorernas rapport 

6. Beslut angående beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

7. Val av  styrelse  

Revisorer  

Fastställande av organisationens grupper och dess verksamheter 

och funktioner 

 

8. Styrelsen och verksamhetsgruppernas planering för aktuellt verksamhetsår 

9. Budget för föreningens räkenskapsår 

10. Långsiktig plan för verksamheten 

11. Förslag som väckts av styrelsen eller övriga medlemmar 

12. Övriga frågor 

 

 

§16 Föreningsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. 

Rösträtt tillkommer medlem över 16 år som erlagt stadgeenlig årsavgift samt 

ständig ledamot. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt. 

 

§17 Beslut på föreningsmöte fattas genom acklamation eller genom votering ( öppen 

eller sluten). Vid votering bestämmes utgången utom i fråga om stadgeändring 

genom enkel majoritet. Beslut om stadgeändring regleras i §20. Om öppen 

votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, har ordföranden utslagsröst. 

Vid val och sluten omröstning skall lika röstetal beslut fattas genom lottning.  

Alla bekräftas genom klubbslag. Beslut ifråga av ekonomisk natur och 

stadgeändringar får inte fattas om den ej angivits i kallelsen till mötet. Beslut får 

dock fattas om 2/3 av de närvarande samtycker oavsett kallelsens innehåll, i den 

mån kostnaden understiger 10% av föreningens totala likvida tillgångar. Förslag 

från medlem eller sektion i en fråga av ekonomisk natur eller stadgeändring 

skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie föreningsmöte. 
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VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR 
 

§18 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/11 till 31/10. Styrelsen upprättar 

verksamhetsrapport och förvaltningsrapport med ekonomisk redovisning så att 

material för revisorernas arbete kan överlämnas senast 4 veckor före ordinarie 

årsmöte. 

 

 REVISION 
 

§19 Styrelsens förvaltning och ekonomiska redovisning skall granskas av minst 2 

revisorer. Dessa väljs på ordinarie årsmöte. Av revisorerna utses en som är 

sammankallande. Revisorerna skall återgiva skriftlig rapport över 

siffergranskningen senas 1 vecka före ordinarie årsmöte. 

 

 STADGEFRÅGOR  
 

§20 Förslag till ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast 

avgöras vid ordinarie årsmöte. För beslut erfordras att 2/3 av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna stödjer förslaget. Förslaget skall dessförinnan har 

behandlats på föreningsmöte minst 3 månader innan ordinarie årsmöte där 

slutligt beslut fattas. 

 

§21 Beslut om upplösning av V/D IF skall innehålla föreskrift om användning av 

behållna tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet skall 

omedelbart delgivas respektive. Specialförbund genom att bestyrkta kopior av 

styrelsens och föreningsmötets protokoll i ärendet översändes. Därjämte skall 

översändas revisionsberättelse, balansräkning och resultaträkning. 

 

§22 Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter 

och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, 

tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Styrelsen är ansvarig för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar 

vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar. 
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