
A6 Fäktning

STADGAR
A6 Skytte- och Idrottsförening
Fastställda 2022-xx-xx

1) UPPGIFT
A6 Skytte- och Idrottsförening – stiftad 1907 – har till uppgift att ge sina medlemmar tillfälle
att bedriva och stödja idrottslig verksamhet.

2) MEDLEMSKAP
a) Föreningen består av aktiva och passiva medlemmar, samt hedersledamöter.
b) Till hedersledamot kan den väljas som särskilt förtjänstfullt har arbetat för föreningen.
c) Hedersledamot utses – efter styrelsens förslag – på föreningens årsmöte.
d) Medlemskap beviljas efter inbetald medlemsavgift.
e) Medlem som inte inom fastställd tid erlagt årsavgift ska anses ha utträtt ur föreningen på

egen begäran. Utträdet fastställs av styrelsen.
f) Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat

att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får
begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta
sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får
föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får
inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över
de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen härför
redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande. Beslutet ska inom tre
dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller
varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre
veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

3) MEDLEMSAVGIFT, MEDLEMSKORT
Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Hedersledamot är befriad från alla avgifter.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

4) DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR
Medlem äger inte rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörandes specialförbunds
stadgar och bestämmelser delta i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar
anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) och som anordnas av organisation utanför RF eller
där utom förbundet stående idrottsutövare deltar.

5) STYRELSEN
a) Föreningens styrelse består av en ordförande och följande ledamöter: vice ordförande,

sekreterare, kassaförvaltare, ungdomsrepresentant och upp till tre ytterligare ledamöter.
Samtliga poster utses av årsmötet enligt den ordning som anges i § 9 (g).
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b) Ordföranden och styrelseledamöter väljs för en tid av två år, men på ett sådant sätt att det
skapas en jämvikt mellan antalet nytillträdda ledamöter och ledamöter som har ett år kvar
på sin mandattid. Detta regleras närmare i § 9 (g).

c) Avgår ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare eller
ungdomsrepresentant före mandattidens utgång kan styrelsen bland ledamöter som inte
har en utpekad uppgift enligt § 6 utse en ersättare för återstående mandattid.

d) Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller i dennes frånvaro av vice
ordföranden, och är beslutsmässig om fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom
enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden företräder.

6) STYRELSENS UPPGIFTER / ÅLIGGANDEN
a) Ordföranden – är föreningens officielle representant, leder dess förhandlingar och vakar

över stadgars efterlevande.
b) Vice ordföranden – ersätter vid förfall ordföranden.
c) Sekreteraren – sköter föreningens korrespondens, för protokoll vid styrelsens och

föreningens sammanträden, samt upprättar förslag till årsberättelse. Sekreteraren biträder
kassaförvaltaren med medlemsmatrikeln.

d) Kassaförvaltaren – åligger det att föra föreningens räkenskaper samt verkställa alla
utbetalningar. Kassaförvaltaren uppbär medlemsavgifterna och för matrikel över
föreningens medlemmar.

e) Ungdomsrepresentanten – är ordinarie ledamot med uppgift att särskilt bevaka föreningens
ungdomars intressen.

f) Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens tillgångar.

7) REVISORER
Årsmötet utser en revisor jämte suppleant för en tid av två år. Revisorn ska granska
föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt senast åtta dagar före årsmöte
inlämna skriftlig revisionsberättelse.

8) VALBEREDNING
Årsmötet utser valberedning (2–3 medlemmar) som ska förbereda val till nästa årsmöte.
Styrelsens ordförande är adjungerad ledamot av valberedningen.

9) MÖTEN
a) Ordinarie årsmöte hålls i februari. Dag och plats bestäms av styrelsen som ska utfärda

kallelse på föreningens hemsida minst 14 dagar före årsmöte.
b) Extra föreningsmöte anordnas om så anses nödvändigt. Kallelse utfärdas på samma sätt

som för årsmöte och anledningen till sammanträdet ska därvid anges.
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c) Rösträtt har medlem som erlagt årsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år, samt
hedersledamot. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som
inte har rösträtt har yttrande – och förslagsrätt på mötet.

d) Årsmöte och extra föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är
närvarande.

e) Alla val sker öppet om inte sluten votering påyrkas. Vid lika antal röster ska lotten avgöra.
f) Styrelsen äger inte rätt att delta i valet av revisor.
g) Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

● Fråga om mötets behöriga utlysande.
● Val av: (1) ordförande och (2) sekreterare för mötet.
● Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
● Styrelsens verksamhetsberättelse.
● Revisorns berättelse.
● Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
● Förslag om inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår.
● Val av:

(1) Ordförande (varje jämnt år)
(2) Vice ordförande (varje ojämnt år)
(3) Sekreterare (varje jämnt år)
(4) Kassaförvaltare (varje ojämnt år)
(5) Ungdomsrepresentant (varje jämnt år)
(6) Ledamot (med beaktande av bestämmelsen i § 5 (b) väljs ledamot på två år, antalet

ledamöter utan utpekat uppgift enligt § 6 får inte överstiga tre).
(7) Revisor (varje jämnt år)
(8) Revisorssuppleant (varje ojämnt år)
(9) Valberedning (varje år)

● Frågor om andra allmänna åtgärder under kommande verksamhetsår.
● Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem

minst 14 dagar före mötet.

10) VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
a) Verksamhetsåret är detsamma som kalenderåret.
b) Räkenskapsåret omfattar tiden 1 jan – 31 dec.
c) Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m)

tillhandahålls revisorn senast 14 dagar före årsmötet.

11) STADGEFRÅGOR
a) Medlem av A6 Skytte- och Idrottsförening är skyldig att följa dessa stadgar.
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b) Utan ordförandens tillstånd får inte medlem uppträda som representant för A6 Skytte-
och Idrottsförening.

c) Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen och behandlas på första därpå
följande styrelsemöte.

12) FÄRGER
Föreningens färger är rött och svart.

13) STADGEÄNDRING
a) Förslag till ändring av dessa stadgar eller till upplösning av föreningen får endast

förekomma på årsmötet eller extra föreningsmöte, och ska skriftligen anmälas till
styrelsen minst 14 dagar dessförinnan.

b) Styrelsen ska framtaga sådant förslag tillsammans med eget utlåtande och i kallelsen till
sammanträdet ska sådant ärende särskilt anges.

c) För att förslaget ska antas ska det biträdas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
d) Beslutet äger icke giltighet utan att ha förekommit på två på varandra följande allmänna

föreningsmöten, varav det ena årsmötet.
e) Om föreningen upplöses ska dess tillgångar användas till idrottens främjande, efter beslut

i samband med beslut om upplösning.

14) RF
A6 Skytte- och Idrottsförening tillhör RF och lyder under dess stadgar, samt special- och
distriktsförbundens stadgar och bestämmelser.

15) MEDLEMS RÄTT TILL STADGAR
Föreningens stadgar finns hos sekreteraren. Medlem som så önskar tilldelas ett exemplar av
stadgarna.
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