STADGAR
Fastställda vid årsmöte 2 juni 2021

§1
Åsa IF, som bildades 21 mars 1919, har till ändamål att i första hand bedriva fotbolls-, innebandy-,
bordtennis- och friidrottsverksamhet. Föreningens verksamhetsår skall vara mellan 1 januari och 31
december. Föreningen ska i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.
§2








Styrelsen ska bestå av 5-8 ledamöter samt ordförande.
Antalet styrelseledamöter fastställs av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Ledamöter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
En representant för vardera fotboll-, innebandy- och bordtennissektionerna skall ingå i
huvudstyrelsen som ordinarie ledamöter.
Ledamöter väljs växelvis för 2 år.
Ordförande väljs för 1 år.
§3

Styrelsens åliggande.





Ordförande är Åsa IF:s officiella representant, leder styrelsens förhandlingar, övervakar dessa
stadgars efterlevnad och tillser att övriga styrelseledamöter sköter sina uppdrag. I
ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i dennes ställe.
Sekreterare ska föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, förvara
inkommande skrivelser samt upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
Kassören ska sköta styrelsens och ha fortlöpande tillsyn över sektionernas räkenskaper samt
sammanställa föreningens samtliga inkomster och utgifter mot vinst och förlust samt
utgående balanskonto per 31/12.
§4

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet
ledamöter är närvarande.
Styrelsens kan vid sammanträde adjungera ytterligare ledamöter.
§5
Föreningens verksamhet är uppdelad i fotboll-, innebandy-, bordtennis- och friidrottssektion.





Ledamöter i respektive sektioner utses av årsmötet och väljs växelvis på 2 år.
Ordförande väljs på 1 år.
Sektionerna utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Sektionsstyrelserna ska bestå av ordförande och minst 4 ledamöter.

§6
Sektioneras budgetförslag för nästkommande verksamhetsår överlämnas till Huvudstyrelsen senast
en månad före det gamla verksamhetsårets slut. Förslagen ska sedan granskas och eventuellt
kompletteras så att Huvudstyrelsen ska kunna fastställa föreningens totala budget senast en månad
före årsmötet.

§7
Ordinarie årsmöte ska hållas i månadsskiftet januari/februari. Följande ärenden skall behandlas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av 2 justeringsmän för dagens protokoll vilka även skall vara rösträknare.
Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande.
Föredragande om verksamhetsberättelsen.
Föredragande om revisionsberättelsen.
Fastställande av balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och sektionsstyrelserna för den tid revisionen omfattar.
Beslut om medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
Fastställande av antalet styrelseledamöter.
Val av ledamöter till styrelsen.
Val av ordförande, tillika styrelsens ordförande, på 1 år.
Val av ledamöter till fotbollssektionen.
Val av ordförande i fotbollssektionen på 1 år.
Val av ledamöter till bordtennissektionen.
Val av ordförande i bordtennissektionen på 1 år.
Val av ledamöter till innebandysektionen.
Val av ordförande i innebandysektionen på 1 år.
Val av ledamöter till friidrottssektionen.
Val av ordförande till friidrottssektionen på 1 år.
Val av 2 revisorer jämte suppleanter.
Val av valberedning, ordförande och 2 ledamöter jämte suppleanter.
Behandling av inkomna motioner.
§8

Kallelse till årsmötet sker genom annonsering i ortspressen, samt publicering på hemsidan och
utskick via mail.
§9
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt medlemsavgift och som under året uppnår en ålder av
femton år, samt hedersmedlemmar. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 10
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 11
Motioner som kan behandlas av årsmötet är förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till
styrelsen av sektion eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före årsmötet. Förslag om
stadgeändringar ska behandlas av styrelsen minst 30 dagar före årsmötet.
§ 12
Valberedningen ska till årsmötet upprätta förslag till val enligt § 7.

§ 13
1. Extra möte kan utlysas av styrelsen om den finner så erforderligt.
2. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas
skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra
årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom en månad från erhållen
begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast 7 dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen, samt
publicering på hemsidan och utskick via mail. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett
mötet upptas till behandling.
§ 14
Medlemskap erhålls genom att erlägga medlemsavgift. Styrelsen äger rätt att uppsäga medlemskap
om medlem genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar klubbens anseende eller häftar
i skuld till annan förening.
§ 15
Medlemsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte och gäller kalenderår.

§ 16
Åsa IF:s förtjänstnål utdelas enligt följande bestämmelser:
1. Vederbörande ska vara medlem i föreningen.
2. Ska ha haft 18 års arbete i föreningens styrelse och sektioner och ska ha tilldelats Hallands
Idrottsförbunds guldmedalj eller ska ha arbetat 25 år i verksamma sektioner eller ska aktivt
deltagit i 500 matcher i föreningens representationslag (A- och B-lag) i fotboll eller aktivt
deltagit 20 år i föreningens representationslag (A- och B-lag) i bordtennis eller innebandy.
3. Styrelsen ska besluta att vederbörande tilldelas förtjänstnålen om ovanstående premisser
uppfyllts.
4. Förtjänstnålen kan endast erhållas vid jubileumsår, d v s vart 5:e år.
5. Den som tilldelats förtjänstnålen äger fritt inträde vid föreningens arrangemang.
§ 17
Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under
det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 5 dagar
före ordinarie årsmöte.
§ 18
Styrelsen kan föreslå förtjänt medlem till hedersmedlem med ständigt medlemskap, vilket berättigar
till fritt inträde vid föreningens arrangemang. Förslagen fastställs av årsmötet.

§ 19
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestäms
utgången, utom i frågor som omförmäls i § 20 och § 21, genom enkel majoritet. Om vid öppen
votering, som inte avser val, lika röstetal uppstår, ska det förslag gälla som biträds av ordföranden.
Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas
genom klubbslag.
§ 20
Ändringar av stadgarna sker på 2 efter varandra ordinarie årsmöten. För godkännande av
stadgeändringar erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

§ 21
Årsmötes dokumentation publiceras för medlemmarna på klubbens hemsida 2 dagar innan årsmöte.

§22
Årsmötesprotokoll från genomfört årsmöte publiceras på föreningens hemsida senast 30 dagar efter
årsmöte.
§ 23
I händelse av Åsa IF:s upplösning ska dess tillhörigheter överlämnas till idrottens främjande i Åsa.
För godkännande av upplösning erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmar.
§ 24
Beslut om bildande eller nedläggande av sektion fattas av föreningens Årsmöte eller extra
föreningsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

