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Information om de nya stadgarna

En övergripande uppdatering av de befintliga stadgarna
påbörjades efter årsmötet 2016. Stadgarna har utarbetats efter

Riksidrottsförbundets stadgemall och i nära samarbete med
Svenska klätterförbundet.

Enligt de gamla stadgarna ska en stadgeändring beslutas vid ett
årsmöte samt vid nästkommande sammanträde. Sittande

styrelse 2016 tolkade detta som att en sådan stor stadgeändring
som förslaget till de nya stadgarna är, kräver ett beslut vid två

efterföljande årsmöten.

Förslagen till stadgeändringar har funnits tillgängliga för
klubbens medlemmar sedan oktober 2016, dels på hemsidan
www.kirunaklatterklubb.se, samt på klubbens Facebooksida.

Under årsmötet 2017-01-25 beslutade Kiruna klätterklubb att gå
vidare med dessa stadgar. Sittande styrelse kommer därmed att
sträva efter att arbeta efter de nya stadgarna i de fall där dessa

inte ligger i konflikt med de gamla, befintliga, stadgarna.

De nya stadgarna kommer slutligen antas under årsmötet 2018.
Synpunkter kan således fortfarande lämnas på förslaget till nya

stadgar, detta görs till någon av styrelens medlemmar.
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1 kap Allmänna bestämmelser

1§ Ändamål
Kiruna klätterklubb har som ändamål att bedriva
idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottrörelsens
verksamhetsidé,  vision  och  värdegrund”  1  kap  RF:S
stadgar.

Kiruna Klätterklubb ska främja klättring och
högfjällssport samt ge intresserade från Kiruna kommun
med omnejd ökade möjligheter till utövande av sådan
sport och till kamratlig samvaro.

Föreningen ska i sin verksamhet motverka all
diskriminering och aktivt verka för en dopningsfri och
jämnställd idrott.

2§ Föreningen
Föreningens fullständiga namn är Kiruna Klätterklubb
och grundades 1985.

Föreningens organisationsnummer är 897300-3752.
Föreningen har sitt säte i Kiruna kommun.

3§ Sammansättning och tillhörighet
Föreningen  Kiruna  klätterklubb  består  av  de  fysiska
personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
Föreningen är ansluten till Svenska Klätterförbundet
(SKF) och tillhör därigenom även Riksidrottsförbundet
(RF).

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers
stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa
idrottsorgan.

4§ Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Vid de
tillfällen där årsmötet ej är samlat agerar styrelsen
beslutande organ.
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5§ Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår
sammanfaller med kalenderår.

6§ Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till
två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera
särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda
föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7§ Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte
med  minst  2/3  av  antalet  avgivna  röster.  Förslag  till
stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som
av styrelsen. Förslag till stadgeändring ska bifogas
kallelsen till årsmötet.

Antagen stadgeändring ska med datum och information
om reviderade paragrafer anges i stadgarnas
dokumenthistoria.

8§ Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut på ett årsmöte
samt dessutom vid ett nästföljande styrelsesammanträde,
i båda fallen med minst 2/3 majoritet av angivna röster.

I  beslut  om upplösning  av  föreningen ska anges  dels  att
föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta
föreningens handlingar m.m. ska arkiveras, exempelvis i
folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och
årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse
jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart
skickas till SKF.
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9§ Frågor utanför stadgarna
I frågor som inte täcks av lokalklubbens stadgar gäller
Svenska Klätterförbundets stadgar.

2 kap Föreningens medlemmar

1§ Medlemskap
Medlemskap står öppet för alla som visar intresse för
föreningens verksamhet och som erlägger fastställd
avgift.

Medlemskap erhålles genom anmälan till av styrelsen
utvald representant. Medlemskapet är giltigt för ett (1)
kalenderår och utträde sker automatiskt om årsavgiften
ej erlagts före februari månads utgång.

2§ Avslag samt uteslutande av medlemskap
Ansökan  om  medlemskap  får  avslås  endast  om  det  kan
antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen
eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Innan  sådant  beslut  fattas  ska  personen  i  fråga  ges
tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de
omständigheter som är anledningen till att ett
medlemskap ifrågasätts. I beslutet att avslå
medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad
den medlemssökande ska iaktta för att överklaga
beslutet.  Beslutet  ska  inom  tre  dagar  från  dagen  för
beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på
medlemsansökan.

Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot
föreningens stadgar eller på annat sätt skadat
föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för
uteslutning inte föreligger får föreningen i stället
meddela medlemmen varning.
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3§ Medlems skyldigheter och rättighet
Medlem i Kiruna klätterklubb ska följa föreningens
stadgar  och  de  beslut  som  fattats  av  föreningen  samt
betala de avgifter som beslutats av föreningen.

Medlem har rätt att delta i de aktiviteter som genom
föreningen anordnas för medlemmarna samt har rätt till
information om föreningens angelägenheter.

Medlem har inte rätt att ta del av föreningens behållning
eller egendom vid upplösning av föreningen.

4§ Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem  i  Kiruna  klätterklubb  har  rätt  att  delta  i
föreningens idrottsliga verksamhet på samma villkor som
gäller för övriga medlemmar. Föreningen har rätt att
uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning har medlemmen
rätt att representera Kiruna Klätterklubb.

5§ Medlemsavgift
Årsavgift för nästföljande år fastställes på årsmötet.
Årsavgiften erlägges inom av styrelsen fastställd tid.

3 kap Årsmöte

1§ Tidpunkt och kallelse
Minst ett protokollfört årsmöte hålles årligen. Årsmöte
ska om möjligt hållas före april månads utgång på den tid
och plats som styrelsen beslutat om.

Kallelse till årsmöte ska ske skriftligen minst 14 dagar
före fastställd mötestid. Har förslag väckts om
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av
väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar
ska detta anges i kallelsen.

2§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att
behandlas av årsmötet.
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Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen
tillhanda senast 10 dagar före årsmötet. Styrelsen ska till
årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

3§ Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av närvarande röstberättigade
medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av
ombud. Ombud får enbart företräda en medlem.
Vårdnadshavare har dock rätt att företräda samtliga av
sina omyndiga barn.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade
medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4§ Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att
medlemskap är erhållet samt att medlemmen under
mötesåret fyller lägst 12 år.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
förslagsrätt på mötet.

5§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmöte ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av justerare och rösträknare för årsmötet.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår.
6. Revisionsberättelse för senaste verksamhetsår.
7. Behandling av ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av nästa års medlemsavgift.
9. Val av

a. antal ledamöter i kommande års styrelse
b. ordförande
c. övriga styrelseledamöter
d. två ledamöter till valberedningen
e. två revisorer och en revisorssuppleant

10.Behandling av styrelsens förslag och inkomna
motioner.

11.Presentation av kommande års verksamhetsplan
12.Behandling övriga frågor som anmälts under punkt 4.
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Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande
betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte
fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad
medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får
dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen,
valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i
föreningen.

7§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte om
särskilda skäl föreligger. Styrelsen är skyldig att kalla till
extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning ska avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska
den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två
månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till
föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar
före mötet tillställas medlemmarna på det sätt styrelsen
bestämt. Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor
som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

8§ Beslut och omröstning
Beslut  fattas  med  bifallsrop  (acklamation)  eller  om  så
begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i
1  kap.  7§  första  stycket  och  1  kap.  8§  nämnda  fallen
avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet
menas att den som erhållit högsta antalet röster är vald
oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet,
vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär
det ska dock val ske slutet.
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Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal
det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om
ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte
röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.

9§ Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets
avslutande om inte annat sägs.

4 kap Valberedning och revision

1§ Valberedning
Vid årsmötet väljs en valberedning bestående av två (2)
ledamöter. Valberedningen ska bereda valen inför
kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande
under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas
arbete.
Valberedningen ska senast en månad före årsmötet
tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om
de vill kandidera för nästa mandattid.
Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har
rätt att inkomma med förslag på styrelseledamöter.
Valberedningen bör sträva efter att föreslå en styrelse
med en jämställd könsfördelning. Även valberedningens
sammansättning bör inneha en jämställd
könsrepresentation.

2§ Revisorer och revision
För granskning av styrelsens förvaltning utses årligen
två revisorer jämte en suppleant. Revisorerna ska vara
oberoende av dem som de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens
räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets-
och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast
en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och
räkenskaper för det senaste verksamhets- och
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räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast sju (7) dagar före årsmötet.

5 kap Styrelsen

1§ Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt det antal
ledamöter som beslutats om vid årsmötet. Styrelsen ska
om möjligt bestå av både kvinnor och män.
Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande och de övriga
befattningshavare som behövs.
Om en styrelsemedlem avgår under mandattiden har
styrelsen rätt att utse adjungerad ledamot. Sådan
ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsen  består  av  minst  3  och  högst  9  ledamöter  som
vardera väljes på ett (1) år. Bland dessa ska ordförande,
kassör och sekreterare ingå. Antal ledamöter anpassas
efter verksamhetens storlek och en förändring i antalet
från föregående år fastslås under innevarande årsmöte.
Styrelsen utser inom eller utom sig funktionärer efter
behov. Ordföranden har utslagsrätt om så kräves.

2§ Styrelsens åligganden
När  årsmöte  inte  är  samlat  är  styrelsen  föreningens
beslutande organ och ansvarar för föreningens
verksamhet samt för verkställande av på årsmötet
fattade beslut. Styrelsen ansvarar för att medlemmarnas
intressen tillgodoses.
Det åligger även styrelsen att fastslå kommande års
väggavgift, utse firmatecknare, fortlöpande informera
medlemmarna om föreningens angelägenheter i den
utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
överlämna revisorerna räkenskaper m.m. samt förbereda
årsmöte.

3§ Kallelse, beslutförighet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden.
Ordföranden  är  skyldig  att  kalla  till  sammanträde  då
minst två ledamöter har begärt det. Underlåter
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ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort
framställningen kalla till sammanträde.
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsens
ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har
ordföranden  utslagsröst  om  så  kräves.  Röstning  får  inte
ske genom ombud.
Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom
skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde, eller
med hjälp av annan teknisk utrustning.
Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående
stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska
undertecknas av mötesordföranden och utsedd
protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i
protokollet.

4§ Inrättandet av underliggande organ
Styrelsen får vid behov inrätta underliggande organ inom
föreningen. Sådana kan exemplifieras av tillfälliga
kommittéer och arbets- och projektgrupper. Föreningens
styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt
sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de
underliggande organen har.
Sådana underliggande organ ska upprätta förslag till
budget och verksamhetsplan att gälla under nästföljande
verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för
godkännande. Styrelsen har rätt att göra ändringar i
budgeten och planen med hänsyn till föreningens
skyldigheter, föreningens ekonomiska ställning eller den
väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.
De underliggande organen är även skyldiga att
fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering
i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

5§ Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen har rätt att överlåta sin beslutanderätt i
enskilda ärenden till utsedd grupp eller medlem som då
innehar skyldigheten att fortlöpande rapportera till
styrelsen.

I överlåtandet ska begränsningar i beslutanderätten
tydligt framgå.


