Stadgar föreningen Örgryte Handbollssällskap

§ 1 Namn och säte
Föreningens namn är Örgryte Handbollssällskap. Föreningen har sitt säte i Göteborg.
§ 2 Form & Ändamål
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningens huvudsyfte är att att bedriva idrottsverksamhet i syfte att utveckla handbollsspelare samt ge
förutsättningar för en levande supporterkultur kring representationslagets matcher.
Föreningens representationslag spelar matcher i blodröda tröjor och mörkblå shorts på hemmaplan. Lagkaptenen ska
bära regnbågsfärgad kaptensbindel.
Föreningen ska aktivt verka för alla människors lika värde.
Föreningen skall jobba för att bli en sektionsförening inom alliansföreningen Örgryte IS.
§ 3 Medlemskapet
Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgiften fastställs
av årsmötet.
Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla föreningens möten, medlemmar har rösträtt på
medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift fastställs av dess högsta beslutande organ, årsmötet.
Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syfte motarbetas eller att medlem på annat sätt agerar i strid mot
föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet skall tas med kvalifcerad majoritet.

§ 4 Årsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas under årets första fyra månader och kallelse
skall delges föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden
som ska behandlas på mötet, detta ska dock ske senast 14 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga
underlag skall tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
Fastställande av dagordning
Fastställande av röstlängd
Årsmötets behöriga utlysande
Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Val av ordförande
Val av kassör
Val av övriga ledamöter
Val av suppleanter
Val av revisorer
Val av valberedning
Mötet avslutas
Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet.

§ 5 Extra årsmöte
Om revisorerna, styrelsen eller P av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra årsmöte hållas. Kallelse skall
skickas till medlemmarna minst 2 veckor i förväg tillsammans med dagordning och beslutsunderlag. Under det extra
årsmötet får endast de frågor som föranlett mötet behandlas.
§6 Beslutsformer
För föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt. Besluten fattas med ja
eller nej-rop. Vid begäran om votering används handuppräckning såvida medlem inte kräver sluten votering. Isåfall skall
sluten votering tillämpas.
Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.
§ 7 Firmatecknare
Firmatecknare utses av styrelsen.
§ 8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår, 1 januari till och med 31 december.
§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalifcerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förfyta.
§ 10 Upplösning
Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalifcerad majoritet på två på varandra följande årsmöten, varav ett ska
vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2 månader förfyta.
Föreningens kvarvarande tillgångar skall vid upplösning överföras till föreningen Örgryte IS.

Styrelsen
11 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt högst åtta övriga ledamöter. Det fnns också möjlighet att utse en till tre
suppleanter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuella övriga funktioner inom styrelsen. Styrelsen skall bestå av båda
könen.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges
yttrande- och förslagsrätt.
12 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
•

tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

•

verkställa av årsmötet fattade beslut,

•

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

•

ansvara för och förvalta föreningens medel,

•

tillställa revisorerna räkenskaper

•

förbereda årsmöte

12 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller då minst hälften av
ledamöterna har begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen
fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst. Röstning får inte ske genom
ombud. I brådskande fall kan ordföranden påkalla telefonsammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.
13 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitte, klubbdirektör
eller annat organ.
Klubbdirektör kan enligt av styrelsen beslutad delegations- och arbetsordning delegera beslut till anställd
befattningshavare.

Tvist
34 § Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan
särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande
gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för
den skiljeman parten utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika
mellan parterna.

