
STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRAM 
 

§ 1. Föreningens namn och hemort  

Föreningens namn är Idrottsföreningen Fram r.f och dess hemort 

är Saltvik. 

§ 2. Syfte och verksamhetsformer 

Föreningens syfte är att få kommunens invånare intresserade och aktiva i olika former 

av idrott. Detta sker genom att erbjuda sina medlemmar: 

- Tävlingsverksamhet 

- Utbildningsverksamhet 

- Träningsverksamhet 

- Barn- och ungdomsverksamhet 

- Motionsmöjligheter 

§ 3. Medlemmarna 

Föreningens medlemmar är: 

- Ordinarie 

- Hedersmedlemmar 

Föreningens styrelse kan fatta beslut om hedersmedlemmar. 

En medlem som avsiktligt brutit mot föreningens stadgar, styrelsens beslut eller 

uppträtt olämpligt eller olagligt, kan uteslutas ur föreningen. Styrelsen kan också 

utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat sin medlemsavgift.  

§ 4. Medlemsavgift 

Årsmötet beslutar om den årliga medlemsavgift som uppbärs av de ordinarie 

medlemmarna.  

Hedersmedlemmar betalar inte medlemsavgift.  

§ 5. Styrelsen 

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen, till vilken hör en ordförande och minst 

fem stycken ordinarie medlemmar, dessutom kan två suppleanter utses vid årsmötet.  

Styrelsens mandattid är ett år. Inom styrelsen väljs en viceordförande samt utser inom 

eller utom sig en sekreterare, en kassör och andra nödvändiga ledamöter.  



Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och då hen har förhinder, på 

kallelse av viceordföranden, då den anser att det behövs eller minst tre av 

styrelsemedlemmarna så kräver.  

Styrelsen är beslutför när minst tre av dess medlemmar, ordförande/viceordförande 

medräknade, är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om 

rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst. Vid val avgör lotten.  

Föreningens styrelse bestämmer årligen om de medel varje sektion inom föreningen 

erhåller för sin verksamhet.  

§ 6. Tecknande av föreningens namn 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande.  

§ 7. Räkenskapsperiod och verksamhetsgranskning 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.  

På föreningens årsmöte väljs en verksamhetsgranskare samt en suppleant.  

Bokslutet, samt övriga nödvändiga handlingar, ska överlämnas till 

verksamhetsgranskaren senast två veckor före årsmötet. Verksamhetsgranskaren ska 

ge sitt utlåtande skriftligen till styrelsen, senast dagen före årsmötet.  

Kassören handhar föreningens pengar och ansvarar för föreningens bokföring.  

§ 8. Föreningen håller ett ordinarie möte om året, före sista april.  

Om någon av medlemmarna vill ta upp något på årsmötet ska detta meddelas 

ordförande, senast en vecka före mötet.  

Kallelsen publiceras på hemsidan, senast 2 veckor före. 

Hedersmedlemmar har en röst.  

§ 9. Vid föreningens årsmöte behandlas följande: 

- Styrelsens medlemmar 

- Ansvarsfrihet 

- Val av ordförande  

- Verksamhetsplaner 

- Budget, bokslut 

- Verksamhetsberättelsen 

- Övriga ärenden 

 



§ 10. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen skall fattas vid 

föreningens årsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av de röster som avgetts 

vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om ändring av stadgarna eller 

upplösning av föreningen.  

Upplöses föreningen ska samtliga tillgångar tillfalla Saltviks kommun, skol- och 

skolbildningsnämnden.  

I övrigt tillämpas gällande lag om föreningar. 


