
STADGAR  

för den ideella föreningen Skellefteå Skidklubb med hemort i Skellefteå 
kommun. 
Bildad 1946-05-07 
Stadgarna senast fastställda/ändrade av extra årsmöte 2016-11-01 
 

1§ Föreningens ändamål och verksamhetsområde 
Föreningens huvudändamål är att bedriva längdskidåkning och annan fysisk  
träning i syfte att utvecklas som längdskidåkare. Föreningens verksamhet riktar 
sig både till barn och vuxna, elit och motionär. Föreningen skall i all sin 
verksamhet sträva efter god kamratanda och känsla av samhörighet samt 
sträva efter en jämn könsfördelning bland förtroendevalda och ledare. 
Föreningen ska, i all sin verksamhet, tydligt och klart ta avstånd från doping. 
 
2§ Medlemskap 
Medlemskap i föreningen erhålls genom betalning av medlemsavgift. Styrelsen 
har rätt att pröva antagande och uteslutande av medlem. Ansökan om 
medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att 
motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 
 
3§ Medlemmar i föreningen 
Medlem i föreningen skall betala medlemsavgift. Till hedersmedlem kan  
ordinarie årsmöte utse person som föreslagits av en enhällig styrelse. 
 
4§ Årsavgift och verksamhetsår 
Föreningens årsmöte beslutar om medlemsavgiftens storlek för nästa 
verksamhetsår. Medlem som under ett verksamhetsår inte har betalat 
medlemsavgiften anses ha utgått ur föreningen. Verksamhetsåret omfattar tiden 
1/7-30/6. 
 
5§ Styrelse och funktionärer 
Föreningens intressen sköts av en styrelse bestående av minst fem och högst 7  
ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter. Styrelsen utses av ordinarie 
årsmöte fram t o m nästa årsmöte. Vid ordinarie årsmöte skall förslag till 
ordförande och styrelse tillhandahållas valberedningen. Styrelsen utser inom sig 
vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Valberedningen består av två ordinarie ledamöter. Valberedningens ledamöter 
och sammankallande väljs av årsmötet för samma ettårsperiod som styrelsen. 
Årsmötet utser två revisorer. 



Det åligger styrelsen att; 
1) fastställa program för föreningens kommittéer, 
2) 3 veckor före årsmötet till revisorerna avlämna föreningens och styrelsens 
årsredovisning för föregående år med föreningens räkenskaper för 
räkenskapsåret, vilket omfattar tiden 1 juli-30 juni, 
3) förvalta föreningens tillgångar, 
4) i övrigt verka för föreningens ändamål, samt 
5) bevaka att föreningens stadgar efterlevs. 
Styrelsen är beslutsmässig om tre ordinarie ledamöter eller suppleanter är 
närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden företräder. 
 
Det åligger ordföranden att; 
1) kalla till föreningens sammanträden och att åtminstone en gång per år även 
kalla kommittérepresentanter till styrelsens sammanträde, 
2) vara föreningens officiella representant, samt 
3) leda styrelsens sammanträden. 
Det åligger sekreteraren att; 
1) sköta föreningens in och utgående post 2) föra protokoll vid styrelsens 
sammanträden, 
3) upprätta förslag till årsberättelse, samt 
4) föra register över föreningens medlemmar. 
 
Det åligger kassören att; 

1) sköta föreningens ekonomiska tillgångar samt in och utbetalningar 
2) föra kassabok över föreningens räkenskaper, samt 
3) utarbeta förslag till resultaträkning och balansräkning. 
 
Det åligger revisorerna att; 
1) granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets - 
Och räkenskapsåret, samt 
2) till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en (1) vecka före årsmötet. 
Det åligger valberedningen att; 
1) senast fyra (4) veckor före årsmötet tillfråga de, vilkas mandattid utgår, om de 
vill kandidera för nästa mandattid, samt 
2) till årsmötet förbereda och presentera sitt förslag till valbara platser i 
styrelsen, samt förslag på revisorer. 
Ordföranden, sekreteraren eller kassören, attesterar alla utbetalningar som 
verkställs av föreningens kassör. Föreningens betalningstjänster, t ex plusgiro 
och bankgiro tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 
 
 
 



6§ Delegation 
Styrelsen har rätt att delegera sina uppdrag. Beslut om delegation ska 
protokollföras. 
 
7§ Verksamhetsområden 
Föreningens idrottsliga verksamhet bedrivs ungdoms-, junior-  senior och 
motionsverksamheten.  
Styrelsen beslutar om ansvarig för respektive grupp. På styrelsens uppdrag utses 
övriga ledare i respektive grupp av den som är ansvarig. 
 
8§ Kommittéer 
Föreningsstyrelsen beslutar om inrättande och avslutande av kommittéer. 
Styrelsen utser ansvarig i respektive kommitté. 
 
9§ Sektioner 
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte 
eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga. 
Styrelsen skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de 
befogenheter och skyldigheter som en sektionsstyrelse har. 
 
10§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 
Både medlem och styrelse kan lägga förslag för att behandlas av årsmötet. 
Förslag (motion) från medlem ska finnas hos styrelsen senast två(2) veckor före 
årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet ge skriftligt utlåtande över förslaget. 
 
11§ Sammanträden 
Föreningens styrelse sammanträder minst tre gånger varje verksamhetsår, då 
föreningsfrågor behandlas. Årsmötet skall hållas före augusti månads utgång. 
Kallelse till årsmöte ska) meddelas på föreningens hemsida, officiell 
facebooksida samt genom utskick av digitalt medlemsbrev senast 3 veckor  i 
förväg. 
Vid årsmötet skall minst följande ärenden finnas på föredragningslistan 
a) val av ordförande och sekreterare för årsmötet, 
b) val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet, 
c) presenterande av styrelsens årsredovisning bestående av 
verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, 
d) presenterande av revisorernas berättelse, 
e) fastställande av balansräkningen, 
f) fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 
g) val av: 
- föreningens ordförande på 1 år, 
- halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år vartannat år, 
- suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år, 



- 2 revisorer för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande för 
revisorerna, 
- 2 ledamöter till valberedning för 1 år, av vilka en ska utses till ordförande för 
valberedningen, 
h) budget för nästa verksamhetsår, samt 
i) behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 
12§ Deltagande i den idrottsliga verksamheten 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet utifrån de regler 
och värderingar som gäller inom idrotten och på de villkor som fastställts av 
föreningen. 
 
13§ Ändring av föreningens stadgar 
Beslut om ändring av föreningens stadgar skall ske vid årsmöte med minst 2/3 
majoritet. 
 
14§ Föreningens upplösning 
För föreningens upplösning fordras 2/3 majoritet vid årsmöte. Vid föreningens 
upplösning skall föreningens eventuella tillgångar tillfalla en sådan organisation 
som gynnar medlemmarnas intressen. 
 


