
STADGAR FÖR
HANINGE BOXNINGSKLUBB

§ 1 SAMMANSÄTTNING
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 2 TILLHÖRIGHET M M
Föreningen är medlem i Svenska Boxningsförbundet samt Stockholms Boxningsförbund.

§ 3 BESLUTANDE ORGAN
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av kassören och ordföranden var för sig.

§ 5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr o m 1/1-31/12

§ 6 STADGETOLKNING M M
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, hänskjuts fårgan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 
styrelsen.

§ 7 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

§ 8 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till 
bestämt idrottssbefrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
reviosionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande 
specialförbund.

§ 9 MEDLEMSKAP
Medlemskap erhålles genom att betala terminsavgift.

Medlem kan uteslutas ur föreningen vid brott mot det avtal som upprättats mellan medlemmen och 
Haninge Boxningsklubb.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 
dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I 
beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. 
Beslut skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillsättas den berörde.



§ 10 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER
Medlem 

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
– har rätt till information om föreningens angelägenheter.
– skall följa föreningens stadgar och beslut som fattar av föreningsorgan samt följa § 2 

nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
– har inte rätt till del av föreningen behållningen eller egendom vid upplösning av föreningen.
– skall betala medlemsavgift senast första respektive tredje kvartalet. 

§ 11 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemma.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller 
uppvisningen arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande specialförbund ge sitt samtycke, 
såvida inte specialförbundet beslutat om en annan ordning.

§ 12 ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid 
och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller 
kungöras i ortspressen.

Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig 
plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 
annan föreninge eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dessa medlemmar skall
det anges i kallelsen. 

§ 13 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall 
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt
på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har 
yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 15 BESLUTSMÄSSIGHET
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning. 

Med undantag för de i § 7 första stycket och §8 i nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor 
genom enkel majoritet.

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.



Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta 
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet 
avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid olika 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. 

§ 17 VALBARHET
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom 
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§ 18 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlyses på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) 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.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter för en tid av 2 år. Ledamöterna väljs växelvis vartannat år.
c) en revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
d) en ledamot av valberedningen för 1 år.

13. Övriga frågor.

§ 19 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 medlemma begär det. Sådan 
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att 
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för ett 
extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma 
tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller
på annan lämplig plats. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 



Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 14 
och §15. 

§ 20 VALBEREDNING
Valberedningen består av en ledamot. 
Senast 3 veckor före årsmötet tillfrågas de vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill 
kandidera vid nästa mandattid. 

Senast 2 veckor före valet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

§ 21 REVISION
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och 
styrelseprotokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapåret samt till styrelsen överlämna reviosionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 

§ 22 STYRELSENS ÅLIGGANDE
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. 

Styrelsen skall – inom ramen för RF:s, vederbörande specialförbunds och dess stadgar – svara för 
föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar 
och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningens bindande regler och 
beslut efterlevs. 

Har ordföranden förhinder skall annan av styrelsen utsedd ledamot träda in i ordförandens ställe.

Stadgarna är antagna vis styrelsesammanträde 10 augusti 1998.


