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STADGAR, ÖVERGRIPANDE DEL
§ 1 FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL
Frisksportens Ungdomsförbund vill samla människor att verka för den helhetssyn som frisksportens
idéer omfattar, nämligen:
•

att verka för bättre folkhälsa genom att arbeta för fysisk träning och motion och för fullvärdig kost
samt att aktivt motarbeta bruket av alkohol, narkotika, tobak och andra för människan skadliga
ämnen.

•

att aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika.

•

att verka för en allsidig personlighetsutveckling.

•

att verka för ett ekologiskt synsätt.

•

att verka för kultur- och bildningsarbete.

•

att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk.

§ 2 GRUNDPRINCIPER
All verksamhet inom Frisksportens Ungdomsförbund ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika.
Förbundet har en demokratisk grundsyn, är partipolitiskt och religiöst obundet samt hävdar FN:s
konvention om de mänskliga rättigheterna.

§ 3 MEDLEMSKAP
Mom 1 Medlem i Frisksportens Ungdomsförbund är den som avgett medlemsförsäkran enligt § 4a
samt betalat stadgeenlig medlemsavgift. För medlem under 12 år krävs endast att stadgeenlig
medlemsavgift erlagts.
Mom 2 Medlem kan även avlägga ett frisksportlöfte enligt § 4 b. Avgivet frisksportlöfte gäller så
länge medlemskapet består eller tills medlem skriftligen till Frisksportens Ungdomsförbund
avsäger sig löftet. För medlem som fyllt 12 men inte 18 år är frisksportlöftet obligatoriskt och
ska förnyas varje år.
Förbundets strävan är att varje medlem ska avlägga frisksportlöftet.
Mom 3 Samtliga medlemmar registreras i förbundets medlemsregister och inräknas i resp klubbs
medlemsantal.

§ 4A MEDLEMSFÖRSÄKRAN
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och
förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25
volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

§ 4B FRISKSPORTLÖFTET
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25
volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.
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STADGAR, FÖRBUNDSDEL
§ 5 ORGANISATION
Mom 1 Frisksportförbundets Ungdomsförbund samarbetar med Svenska Frisksportförbundet. De två
förbunden kallas tillsammans Frisksportrörelsen och arbetar efter samma ändamål och
grundprinciper.
Mom 2 Förbundets primära enheter är klubbarna. Dessa är sammanförda i distrikt, vars geografiska
verksamhetsområden fastställs av förbundsstyrelsen.
Mom 3 För att räknas som en del av förbundet måste en klubb dels ha antagit stadgar där §§ 1, 2, 3
mom 1 och första meningen i § 4 a mom 1 i mallstadgarna ingår, och dels ha godtagits av
förbundsstyrelsen.
Mom 4 Förbundets beslutande organ är i stigande ordning klubb- och distriktsårsmöte samt
förbundsmöte.

§ 6 AVGIFTER
Mom 1 Klubb betalar till förbundet en årlig förbundsavgift vars storlek fastställs av förbundsmötet.
Avgiften, grundad på klubbens medlemssammansättning vid senast avslutade verksamhetsår,
ska vara förbundet tillhanda senaste den 1 april eller senast 3 månader efter verksamhetsårets
slut.
Mom 2 Extra uttaxering av klubbar kan endast beslutas av förbundsmötet.

§ 7 RAPPORTER
Mom 1 Distrikt och klubb ska senast den 1 april (dock senast 3 månader efter avslutat räkenskapsår
om klubben har brutet räkenskapsår) till förbundet insända verksamhetsberättelse och uppgift
om av årsmötet vald styrelse.
Mom 2 Klubb ska senast den 1 februari till förbundet rapportera in samtliga medlemmar för senast
avslutat verksamhetsår.

§ 8 MOTIONER
Mom 1 Motionsrätt till förbundsmötet tillkommer distrikt, klubb och medlem.
Mom 2 Motion ska vara förbundskansliet tillhanda senast tio veckor före förbundsmötet.
Mom 3 Klubb eller medlem har rätt att sända motion till sitt distriktsårsmöte eller styrelse för
yttrande. Motionen ska då vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 14 veckor före
förbundsmötet. Försedda med distriktsårsmötets (styrelsens) yttrande ska densamma vara
förbundskansliet tillhanda senast 10 veckor före förbundsmötet.

§ 9 FÖRBUNDSMÖTET
Mom 1 Förbundets högsta beslutande instans är förbundsmötet, som sammanträder vartannat år,
senast 7 månader efter verksamhetsperiodens slut.
Mom 2 Tid och plats för förbundsmötet fastställs av förbundsstyrelsen i samråd med
förbundsstyrelsen för Svenska Frisksportförbundet. Svenska Frisksportförbundets och
Frisksportens Ungdomsförbunds förbundsmöten hålls i anslutning till varandra.
Mom 3 Kallelse till förbundsmötet ska göras minst 6 månader före förbundsmötet genom annonsering
i förbundets organ och genom utsändning per post eller i elektronisk form till samtliga klubbar
och distrikt, styrelseledamöter, förbundskommittéer samt revisorer och deras ersättare.
Mom 4 Förbundsstyrelsen kallar till extra förbundsmöte vid behov eller då minst 1/3 av förbundets
distrikt eller klubbar skriftligen begärt detta. Kallelse till extra förbundsmöte ska göras senast
6 veckor före mötet genom utskick per post enligt mom 2 samt genom annonsering efter
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förbundsstyrelsens beslut. Vid extra förbundsmöte som föranletts av stadgeändring enligt § 17
gäller att kallelse ska utfärdas minst 6 månader före det extra förbundsmötet. Vid extra
förbundsmöte får behandlas endast den eller de frågor som föranlett mötet. Fråga som ska
behandlas vid extra förbundsmöte ska anges i kallelsen.
Mom 5 Endast den som är medlem i Frisksportens Ungdomsförbund enligt § 3 mom 1 kan utses till
ombud vid förbundsmötet.
Mom 6 Distrikt som fullgjort sin rapportskyldighet enligt § 7 mom 1 äger rätt att sända 2 ombud till
förbundsmötet. Namnuppgifter på distriktets ombud och deras suppleanter ska vara
förbundskansliet tillhanda senast 1 månad före förbundsmötet.
Mom 7 Klubb som i föreskriven tid, enligt § 6 mom 2, erlagt stadgeenlig förbundsavgift samt fullgjort
sin rapportskyldighet enligt § 7 äger rätt att sända ombud till förbundsmötet.
Mom 8 Antalet ombud för en klubb baseras på dess medlemsantal enligt rapporteringen för senast
avslutade verksamhetsår.
Klubb med upp till 50 medlemmar:

1 ombud

Klubb med 51-100 medlemmar:

2 ombud

Klubb med 101-300 medlemmar:

3 ombud

Klubb med 301 och fler medlemmar:

4 ombud

Namnuppgifter på klubbens ombud och deras suppleanter ska vara förbundskansliet tillhanda
senast 1 månad före förbundsmötet.
Mom 9 Klubb som inte utnyttjar sin rätt att sända ombud kan låta det egna distriktet disponera den
rätten. Den överförda dispositionsrätten måste styrkas genom årsmötes- eller
styrelsemötesprotokoll från den överförande klubben.
Mom 10 Kostnader för resor, kost och logi för förbundsmötets ombud ska bekostas av den instans som
utsett ombuden. Resekostnadsutjämning tillämpas för klubb- och distriktsombud. För
förbundsstyrelsen, revisorerna och övriga funktionärer vid förbundsmötet bekostas dessa
kostnader av förbundet.
Mom 11 Motioner med yttranden, förbundsstyrelsens förslag samt berättelser över verksamheten och
den ekonomiska förvaltningen för den gångna förbundsmötesperioden ska vara ombuden samt
alla klubbar och distrikt tillhanda senast 4 veckor före förbundsmötet.
Mom 12 Närvaro- och yttranderätt vid förbundsmötet har varje medlem i Frisksportrörelsen.
Mötespresidiet kan ge närvaro- och yttranderätt även till annan person.
Förslagsrätt vid förbundsmötet har ombud som anmälts enligt mom 6 och 7,
förbundsrevisorer, förbundsstyrelseledamöter samt ledamöter i förbundsmötesutskott och
förbundskommittéer.
Rösträtt vid förbundsmötet har ombud som anmälts enligt mom 6 och 7, förbundsrevisorer och
förbundsstyrelseledamöter. Varje röstberättigad person har endast en röst. Ingen har dock
rösträtt vid fråga om egen förvaltning.
Röstning får ej ske genom fullmakt.
Mom 13 Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring eller upplösning
(se §§ 17-18). Om person med förslagsrätt begär sluten omröstning ska sådan verkställas. Vid
lika röstetal har förbundsordföranden utslagsröst.
Mom 14 Vid förbundsmötet ska följande ärenden behandlas:
• Ombudsupprop
• Fastställande av dagsprogram och föredragningslista
• Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 justerare
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

d) 2 rösträknare
Föredragning av förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsens förslag
Motioner
Fastställande av förbundets verksamhetsplan
Fastställande av medlemsavgifter för klubbanslutna (avser förbundets del av
medlemsavgiften)
Fastställande av budget
Val av förbundsordförande, vice förbundsordförande, förbundskassör och övriga
förbundsstyrelseledamöter och eventuella suppleanter.
Val av 2 förbundsrevisorer och 2 suppleanter till dessa. Suppleanterna träder in i den
ordningsföljd som mötet beslutar.
Val av ordförande och ledamöter i förbundskommittéerna
Val av valberedning

§ 10 FÖRBUNDSSTYRELSEN
Mom 1 Förbundsstyrelsen är förbundets högsta verkställande instans och ansvarar för ledningen av
förbundets verksamhet. Mellan förbundsmötena är förbundsstyrelsen högsta beslutande organ.
Den är ansvarig inför förbundsmötet för sin verksamhet och förvaltning.
Mom 2 Förbundsstyrelsen väljs av förbundsmötet. Den består av minst sju ledamöter, av vilka
förbundsordförande, vice förbundsordförande och förbundskassör väljs särskilt. Styrelsen kan
inom sig utse ytterligare en vice ordförande. Förbundsmötet kan även välja suppleanter, vilka
inträder enligt den ordning förbundsmötet fastställer.
Mom 3 För distrikt som bryter mot Frisksportens Ungdomsförbunds stadgar kan förbundsstyrelsen
entlediga distriktsstyrelsen och överta dess funktioner till nästa distriktsårsmöte.
Mom 4 Förbundsstyrelsen utser inom sig ett verkställande utskott (VU) med minst 2 ledamöter.
Förbundsordföranden och förbundskassören är självskrivna ledamöter. VU handlägger
löpande ärenden samt frågor som styrelsen delegerat. VU:s beslut ska godkännas på närmast
följande styrelsemöte.
Mom 5 Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av VU minst tre gånger om året samt då minst 4
av styrelseledamöterna så önskar. Kallelse till styrelsemöte och förslag till dagordning med
beslutsunderlag ska vara styrelseledamöterna tillhanda senaste 8 dagar före mötet. Eventuella
suppleanter och revisorer ska på samma sätt för kännedom erhålla kallelse och
möteshandlingar. Suppleant, som inte ersätter ordinarie ledamot, har yttrande- och förslagsrätt
men ej rösträtt.
Mom 6 Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 11 FÖRBUNDSKOMMITTÉER
Förbundsmötet kan vid behov tillsätta förbundskommittéer. Förbundsstyrelsen kan tillsätta arbets- och
projektgrupper för särskilda berednings- och verkställighetsuppgifter under mandatperioden.

§ 12 VALBARHET TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
Varje medlem i Frisksportens Ungdomsförbund kan väljas till förtroendeuppdrag i förbundet.

§ 13 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Räkenskapsår och verksamhetsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
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§ 14 REVISORER
Mom 1 För tiden mellan förbundsmötena väljer förbundsmötet två revisorer och två
revisorsuppleanter för att granska förbundsstyrelsens och kommittéernas verksamhet och
förvaltning.
Mom 2 Revisorerna kan biträdas av en godkänd eller auktoriserad revisor för vissa bestämda
granskningsuppgifter.
Mom 3 Årsrevisionen ska vara avslutad senast den 15 maj.

§ 15 FÖRBUNDETS ORGAN OCH SKRIFTER
Mom 1 Förbundets huvudorgan är tidningen Frisksport och www.frisksport.se
Mom 2 Förbundsstyrelsen utser i samråd med förbundsstyrelsen för Svenska Frisksportförbundet
ansvariga för huvudorganen: ansvarig utgivare för tidningen Frisksport (utses inom
styrelserna), redaktör för tidningen samt redaktör för webben.

§ 16 UTESLUTNING
Mom 1 Klubb som bryter mot eller inte uppfyller vad som enligt Frisksportens Ungdomsförbund
stadgar fordras för att vara klubb, kan uteslutas genom beslut av förbundsstyrelsen.
Mom 2 Medlem som bryter mot Frisksportens Ungdomsförbunds stadgar eller misskrediterar
frisksportrörelsen kan uteslutas. Frågan om uteslutning avgörs av klubb- och/eller
distriktsstyrelse som ska delge förbundsstyrelsen sitt beslut. Beslut om uteslutning kan
överklagas hos förbundsstyrelsen.
Mom 3 Medlem som fyllt 12 men ej 18 år som ej årligen förnyar sitt frisksportlöfte utesluts ur
förbundet.

§ 17 STADGEÄNDRING
Mom 1 Ändring av Frisksportens Ungdomsförbunds stadgar kan endast ske på förbundsmöte. För
stadgeändring krävs beslut med 2/3 majoritet eller enkel majoritet vid två på varandra följande
förbundsmöten, varav ett ska vara ordinarie.
Mom 2 En stadgeändring som rör förhållande till annat förbund inom Frisksportrörelsen kan endast
göras genom samstämmiga förbundsmötesbeslut av alla förbund som ändringen berör.
Mom 3 Som stadgar som rör förhållande till annat förbund betraktas de bestämmelser i stadgarna hos
Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund som behandlar
a) ändamål (§ 1)
b) grundprinciper (§ 2)
c) medlemsförsäkran och frisksportlöfte (§ 4)
d) definition av Frisksportrörelsen (§ 5 mom 1)
e) närvaro- och yttranderätt vid Frisksportrörelsens beslutande församlingar (§ 9 mom 12, § 22
mom 7, mallstadgar för klubb § 4 mom 1)
f) utseende av redaktörer och ansvarig utgivare till förbundets organ (§ 15 mom 2)
g) stadgeändringar som rör förhållande till annat förbund (§ 17 mom 2-3)

§ 18 FÖRBUNDETS UPPLÖSNING
Förbundet kan upplösas om vid företagen allmän omröstning minst 4/5 av dess medlemmar enas
därom.
Vid upplösning av förbundet ska dess tillgångar övergå till Svenska Frisksportförbundet. Finns inte
detta förbund längre ska tillgångarna användas till visst, förbundets verksamhet närliggande ändamål,
som närmare bestäms av förbundsstyrelsen.
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STADGAR, DISTRIKTSDEL
§ 19 ÄNDAMÅL
•

att inom det geografiska område, som fastställs av förbundsstyrelsen, verka för Frisksportens
Ungdomsförbunds syften, angivna i förbundets program och stadgar.

•

att upprätthålla kontakten mellan förbundsstyrelsen å ena sidan och klubbar inom distriktet å
andra samt

•

att genom organiserad verksamhet värva medlemmar, förbereda och bilda nya klubbar.

§ 20 AVGIFTER OCH RAPPORTER
Klubb erlägger till distriktet en årsavgift, som fastställs av distriktsårsmötet. Avgiften ska insändas till
distriktet senast den 1 april.

§ 21 MOTIONER
Mom 1 Motionsrätt till distriktsårsmötet tillkommer inom distriktet verksamma klubbar samt enskild
medlem tillhörig sådan klubb.
Mom 2 Motioner, avsedda att behandlas på distriktsårsmöte, ska vara distriktsstyrelsen tillhanda
senast 4 veckor före distriktsårsmötet.

§ 22 DISTRIKTSÅRSMÖTET
Mom 1 Distriktets högsta beslutande instans är distriktsårsmötet, som sammanträder senast den 31
mars varje år.
Mom 2 Tid och plats för distriktsårsmötet fastställs av distriktsstyrelsen. Kallelse till distriktsårsmötet
ska göras minst 6 veckor före mötet genom skriftlig kallelse till klubbar, styrelseledamöter,
distriktskommittéer, revisorer och deras suppleanter.
Mom 3 Distriktsstyrelsen kallar till extra distriktsårsmöte vid behov, då minst 1/3 av distriktets
klubbar skriftligen begärt detta eller då förbundsstyrelsen så påfordrar. Kallelse till extra
distriktsårsmöte ska göras senast 30 dagar före mötet genom utskick enligt mom 2. Vid extra
distriktsårsmöte får behandlas endast den eller de frågor som föranlett mötet. Fråga som ska
behandlas vid extra distriktsårsmöte ska anges i kallelsen.
Mom 4 Endast den som är medlem i Frisksportens Ungdomsförbund enligt § 3 mom 1 kan utses till
ombud vid distriktsårsmötet.
Mom 5 Klubb som i föreskriven tid erlagt stadgeenlig förbundsavgift enligt § 6 mom 1 äger rätt att till
distriktsårsmötet sända det antal ombud, som fastställts av närmast föregående
distriktsårsmöte.
Mom 6 Motioner med yttranden, distriktsstyrelsens förslag samt berättelser över verksamheten och
den ekonomiska förvaltningen för det gångna året ska tillställas klubbarna senast 2 veckor före
distriktsårsmötet.
Mom 7 Närvaro- och yttranderätt vid distriktsårsmötet har varje medlem i Frisksportrörelsen.
Förslags- och rösträtt vid distriktsårsmötet har valda ombud, distriktsstyrelseledamöter samt
distriktets revisorer. Ingen har dock rösträtt vid fråga om egen förvaltning.
Röstning får ej ske genom fullmakt.
Mötespresidiet kan ge närvaro- och yttranderätt även till annan person.
Mom 8 Beslut fattas med enkel majoritet. Om person med förslagsrätt begär sluten omröstning ska
sådan verkställas. Vid lika röstetal har distriktsordföranden utslagsröst.
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Mom 9 På ordinarie distriktsårsmöte ska följande ärenden behandlas:
• Ombudsupprop
• Fastställande av föredragningslista
• Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
• Föredragning av distriktsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen
• Motioner
• Fastställande av klubbars medlemsavgift till distriktet
• Fastställande av budget
• Fastställande av antal ledamöter i distriktsstyrelsen
• Val av:
a) ordförande
b) kassör
c) sekreterare
d) övriga ledamöter respektive suppleanter
• Val av 2 revisorer
• Val av 2 revisorssuppleanter
• Val av ombud till förbundsmötet de år sådant hålls
• Val av valberedning

§ 23 DISTRIKTSSTYRELSEN
Mom 1 Distriktet leds av en styrelse som utses av distriktsårsmötet. Styrelsen ska bestå av ordförande,
sekreterare och kassör samt det antal övriga ledamöter och suppleanter som årsmötet beslutar.
Halva antalet ledamöter och suppleanter kan väljas på två år.
Mom 2 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger om året samt i övrigt då
minst tre av ledamöterna så begär. Styrelsen ska kallas senast åtta dagar före sammanträdet.
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 24 DISTRIKTSKOMMITTÉER
Distriktsårsmötet och distriktsstyrelsen kan vid behov tillsätta distriktskommittéer samt arbets- och
projektgrupper för särskilda berednings- och verkställighetsuppgifter under verksamhetsperioden.

§ 25 VALBARHET TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
Varje medlem i klubb ansluten till distriktet kan väljas till förtroendeuppdrag i distriktet.

§ 26 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade senast den 1
februari.

§ 27 REVISORER
För verksamhetsåret väljer distriktsårsmötet två revisorer varav en kan väljas på två år. Två
suppleanter väljes, varav en kan väljas på två år. Årsrevisionen ska vara avslutad senast den
15 februari.
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§ 28 STADGAR
Distrikt inom Frisksportens Ungdomsförbund är bundna av de stadgar som förbundsmötet beslutat.
Distrikt ska anses ha antagit §§ 19–30 som sina egna stadgar. Om dessa paragrafer ändras genom
beslut av förbundsmötet anses även distriktets egna stadgar ändrade på motsvarande sätt. Om distriktet
antar egna stadgar med innehåll utöver de i föregående mening nämnda, måste vad som är tillagt till
stadgarna godkännas av förbundsstyrelsen för att gälla. Stadgar beslutade på förbundsmöte har vid
tolkning företräde framför sådana tillägg.

§ 29 TILLGÅNGAR
Mom 1 Distrikt får ej frånhända sig tillgångar på sätt som uppenbart strider mot frisksportrörelsens
intressen.
Mom 2 För försäljning eller annan avyttring av distriktets fasta egendom och beviljande av inteckning
i sådan egendom erfordras skriftligt medgivande av förbundsstyrelsen.

§ 30 UPPLÖSNING
Mom 1 Om distriktsårsmöte önskar upplösa distriktet eller ändra dess verksamhetsområde, ska
framställan härom göras till förbundsstyrelsen med motivering och redogörelse över ärendets
handläggning inom distriktet. Förbundsstyrelsen har att besluta i ärendet.
Mom 2 Vid upplösning av distrikt tillsätter förbundsstyrelsen likvidator, som träder i
distriktsstyrelsens ställe med omedelbar verkan eller vid den senare tidpunkt som anges i
beslutet om upplösning. Kvarvarande tillgångar efter att skulder reglerats tillfaller förbundet.
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MALLSTADGAR FÖR KLUBB
§ 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL
Klubben xxx inom Frisksportens Ungdomsförbund vill samla människor att verka för den helhetssyn
som frisksportens idéer omfattar, nämligen:
•

att verka för bättre folkhälsa genom att arbeta för fysisk träning och motion och för fullvärdig kost
samt att aktivt motarbeta bruket av alkohol, narkotika, tobak och andra för människan skadliga
ämnen.

•

att aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika.

•

att verka för en allsidig personlighetsutveckling.

•

att verka för ett ekologiskt synsätt.

•

att verka för kultur- och bildningsarbete.

•

att verka för fred, enighet och ömsesidigt samförstånd mellan olika individer, grupper och folk.

§ 2 GRUNDPRINCIPER
All verksamhet inom klubben ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika. Klubben har en
demokratisk grundsyn, är partipolitiskt och religiöst obunden samt hävdar FN:s konvention om de
mänskliga rättigheterna.

§ 3 MEDLEMMAR OCH AVGIFTER
Mom 1 Varje medlem i klubben måste uppfylla kraven i förbundsstadgarnas § 3, mom 1 och 2.
Mom 2 Klubben ska bestå av minst fem medlemmar.
Mom 3 Medlemsavgiftens storlek och senaste tidpunkt för dess erläggande fastställs av årsmötet.
Mom 4 Medlem som inte erlagt stadgeenlig avgift, anses ha utträtt ur klubben.
Mom 5 Medlem kan av klubbstyrelsen delvis befrias från betalning av medlemsavgift.
Mom 6 Klubben kan genom anmälan till förbundskansliet associera sig med en klubb i Svenska
Frisksportförbundet. Alla medlemmar i klubben ansluts då även till klubben i Svenska
Frisksportförbundet.

§ 4 MÖTEN
A) MÖTESRÄTTIGHETER
Mom 1 Närvaro- och yttranderätt vid klubbens möten har varje medlem i Frisksportrörelsen. Förslagsoch rösträtt vid klubbens möten har envar som är ansluten till klubben och medlem enligt § 3
mom 1. Ingen har dock rösträtt vid fråga om egen förvaltning. Röstning får ej ske genom
fullmakt.
Mom 2 Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för vad som sägs om upplösning i § 12. Vid
lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

B) KLUBBMÖTEN
Styrelsen måste kalla till klubbmöte då minst 1/3 av klubbens medlemmar skriftligt begärt detta eller
då förbunds- eller distriktsstyrelsen så påfordrar. Kallelse för klubbmöte ska utfärdas minst sju dagar i
förväg. Då initiativ till klubbmöte tagits av förbunds- eller distriktsstyrelsen, eller 1/3 av klubbens
medlemmar, får på mötet endast behandlas den eller de frågor som föranlett klubbmötet. Den eller de
frågor som ska behandlas på klubbmötet ska då anges i kallelsen.
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C) KLUBBÅRSMÖTET
Mom 1 Klubbens högsta beslutande instans är klubbårsmötet, som sammanträder senast den 1 mars
varje år (dock senast 3 månader efter avslutat räkenskapsår om klubben har brutet
räkenskapsår).
Mom 2 Tid och plats för klubbårsmötet fastställs av klubbstyrelsen. Kallelse till klubbårsmötet ska
göras minst 30 dagar före mötet genom skriftlig kallelse till alla klubbens medlemmar och i
övrigt på det sätt klubbstyrelsen fastställer.
Mom 3 På klubbårsmötet ska följande ärenden behandlas:
• Fastställande av röstlängd
• Fastställande av föredragningslista
• Val av mötesfunktionärer:
a) ordförande
b) sekreterare
c) 2 justerare
d) 2 rösträknare
• Föredragning av klubbstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
• Föredragning av revisorernas berättelse
• Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
• Motioner
• Fastställande av medlemsavgift
• Fastställande av budget
• Fastställande av antal ledamöter i klubbstyrelsen
• Val av:
a) ordförande
b) kassör
c) sekreterare
d) övriga ledamöter
• Val av suppleanter
• Val av 2 revisorer
• Val av 2 revisorssuppleanter
• Val av ombud till:
a) förbundsmötet de år sådant hålls
b) distriktsårsmöte
• Val av valberedning

§ 5 KLUBBSTYRELSEN
Mom 1 Klubbs verksamhet ledes av en styrelse, vilken utses av årsmötet. Den består av ordförande,
sekreterare och kassör samt det ytterligare antal ledamöter och suppleanter som årsmötet
beslutar.
Mom 2 Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen ska kallas senast åtta
dagar före sammanträdet.

§ 6 KLUBBKOMMITTÉER
Klubbårsmötet kan vid behov tillsätta klubbkommittéer och klubbstyrelsen kan tillsätta arbets- och
projektgrupper för särskilda berednings- och verkställighetsuppgifter under verksamhetsperioden.

§ 7 VALBARHET TILL FÖRTROENDEUPPDRAG
Varje medlem i klubben kan väljas till förtroendeuppdrag i klubben.
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§ 8 RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Styrelse och revisorer ska till årsmötet avlämna en skriftlig berättelse, inklusive resultat- och
balansräkning, över det gångna verksamhetsåret.

§ 9 REVISORER
Årsmötet väljer två revisorer med två suppleanter, varav en revisor och en suppleant kan väljas på två
år.

§ 10 STADGAR
Ändring av klubbens stadgar kan endast ske på klubbårsmöte eller annat klubbmöte. För stadgeändring
krävs beslut med 2/3 majoritet eller enkel majoritet vid två på varandra följande klubbmöten, varav ett
ska vara ordinarie klubbårsmöte.

§ 11 TILLGÅNGAR
Klubb får ej frånhända sig tillgångar på sätt som uppenbart strider mot frisksportrörelsens intressen.

§ 12 UPPLÖSNING
Mom 1 Klubb kan upplösas efter beslut på klubbmöte. Klubbmöte kan ej upplösa klubb så länge det
finns fem medlemmar som motsätter sig detta och det finns medlemmar som åtar sig de
förtroendeuppdrag som stadgarna föreskriver.
Mom 2 Till klubbmöte för upplösning av klubb ska varje klubbmedlem få en skriftlig kallelse senast
tre veckor före mötet. I kallelsen ska framgå att mötet gäller upplösning av klubben. Kallelsen
ska även skickas till förbundsstyrelsen och det distrikt som klubben tillhör.
Mom 3 Vid upplösning av klubb tillsätter förbundsstyrelsen likvidator, som träder i klubbstyrelsens
ställe med omedelbar verkan eller vid den senare tidpunkt som anges i beslutet om
upplösning. Kvarvarande tillgångar efter att skulder reglerats tillfaller associerad
frisksportklubb om sådan finnes, annars till förbundet.
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