Stadgar för Strands Idrottsförening, Hudiksvall
Antagna på årsmötet 24 februari 2011.
Bakgrund
§1
Föreningen bildades 1901. Den första stadgan är daterad den 25 augusti 1901.
En djupgående stadgerevision gjordes 1925 och ytterligare en 1977. År 2003 förändrades
delvis föreningens organisation och arbetssätt. De olika sektionerna i föreningen får större
eget ansvar, vad gäller både verksamhet och ekonomi. Det leder fram till ännu en stadgerevision.

Medlemmar.
§2
Var och en som är villig att efterleva dessa stadgar och verka för föreningens bästa kan bli
medlem i Strands IF.
§3
Till hedersordförande kan efter mandattidens utgång den antas som utövat ett långvarigt och
förtjänstfullt ordförandeskap. Föreningen kan bara ha en hedersordförande åt gången.
Hedersordförande kallas till ordinarie styrelsemöte och har yttranderätt men inte rösträtt.
§4
Till hedersledamot i styrelsen kan efter mandattidens utgång den utses som under lång tid på
ett förtjänstfullt sätt fullgjort styrelseuppdraget.
Hedersledamot i styrelsen kallas till ordinarie styrelsemöte och har yttranderätt men inte
rösträtt.
§5
Till hedersmedlem kan utses den som gjort föreningen stora tjänster.
§6
Styrelsen fattar beslut om hedersordförande, hedersledamot i styrelsen och hedersmedlem och
ser till att de hedrade får bevis på utmärkelsen.
De befrias från medlemsavgift.
§7
Medlem som under lång tid gjort föreningen stora tjänster kan erhålla förtjänstmärke i silver.
För synnerligen stora tjänster kan förtjänstmärket utdelas i guld.
Det normala skall vara att dessa utmärkelser erhålles i nu nämnd ordning.
§8
Medlem som uppför sig så, att hon eller han skadar föreningens verksamhet, dess goda namn
och rykte, eller uppenbart bryter mot dessa stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Medlem som riskerar sådan uteslutning skall få veta detta i rekommenderat brev avsänt av
huvudstyrelsen och undertecknat av ordförande och sekreterare. Innan uteslutningen
verkställs ska medlemmen ha möjlighet att yttra sig. Uteslutningen kan överklagas till närmast
följande årsmöte.
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Medlem som vid verksamhetsårets utgång inte betalt beslutade avgifter kontaktas för att
klarlägga om denne har för avsikt att kvarstå som medlem eller inte. Om så inte är fallet
avförs medlemmen ur medlemsmatrikeln. Annars skall medlemmen ges möjlighet att reglera
förfallna avgifter och åter bli en fullvärdig medlem.
Om medlem trots ovanstående åtgärder ej erlagt beslutade avgifter vid efterföljande verksamhetsårs utgång betraktas detta som att medlemmen själv begärt utträde ur föreningen och
stryks följaktligen ur medlemsmatrikeln.

Organisation och verksamhet.
§9
Strands IF är medlem i de specialförbund som årsmötet beslutar. Varje idrott handhas normalt
av en sektionsstyrelse, som har eget ansvar för verksamhet och ekonomi, dock med de
begränsningar som denna stadga fastställer.
Verksamhet inom idrotter vars specialförbund föreningen är ansluten till men där sektion
saknas sköts av huvudstyrelsen.
Sektion får inte binda föreningen för seriespel, DM-deltagande och motsvarande i idrott som
ligger utanför sektionens eget specialförbund utan att höra huvudstyrelsen.
§10
Det yttersta syftet med all verksamhet i föreningen är att bedriva tävlingsidrott. All
idrottsträning i föreningen har det långsiktiga målet att ge varje individ möjlighet att i
tävlingssammanhang prestera optimalt utifrån var och ens förutsättningar. För att representera
Strands IF i tävling eller deltaga i av Strands IF organiserad träning fordras att medlemsavgift
och eventuellt andra för ändamålet avsedda avgifter är erlagda. Kravet på medlemsavgifter
gäller dock ej för deltagande i t.ex. ”prova på” kampanjer och för olika tidsbegränsade
idrottsskolor.
§11
Alla enheter i föreningen strävar efter att skapa sunda ungdomsmiljöer. Alla ledare i Strands
IF betonar kravet på fair play, tar avstånd från fusk, bekämpar tobaksbruk, doping och
narkotika och betonar restriktivitet vad gäller alkohol.
§12
Strands tävlingsdräkt skall framhäva färgerna vitt och svart. Undantag får göras för
konståkarnas dräkter och för B-ställ i lagidrotterna.

Medlemsavgift
§13
Medlem betalar medlemsavgift till huvudföreningen enligt årsmötets beslut. Dessutom kan
sektionsstyrelse besluta om avgifter för den verksamhet man bedriver.

Huvudstyrelsen
§14
Föreningens gemensamma angelägenheter handhas av huvudstyrelsen. Gemensamma frågor
är dels sådana som fastställs i denna stadga som gemensamma, dels sådana som sektionerna
kommer överens om ska vara gemensamma.
Huvudstyrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare,
ordförandena i föreningens sektioner och ev. övriga ledamöter.
Årsmötet utser ordförande och väljer till styrelsen det antal ledamöter som behövs för att
besätta övriga uppräknade förtroendeposter. (Om mandattidens längd se §26!)
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Från varje sektion utser årsmötet dessutom suppleant för sektionsordförande. Denne ingår i
huvudstyrelsen vid förfall för ordförande. Detta gäller även om sektionsordförande avgår
under mandattiden.
Styrelsen kan besluta att regelbundet kalla suppleanter till styrelsens möten. Dessa äger då
yttranderätt men inte rösträtt..
Om annan styrelseledamot avgår före mandattidens utgång kallas föreningens medlemmar till
extra möte för fyllnadsval. Detsamma gäller om både sektionsordförande och dennes
suppleant avgår i förtid
Huvudstyrelsen har rätt att till sig adjungera ordföranden i supporterklubben. I styrelsen har
denne yttranderätt men inte rösträtt.
Jämför också vad som sägs i paragraferna 3 och 4.

§15
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig, då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande. Hedersordförande och hedersledamöter ingår inte i
räkningen.
§16
Ordföranden är Strands Idrottsförenings officiella representant, leder huvudstyrelsens
förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad.
Vice ordföranden ingår i ordförandens ställe vid förfall för denna och handlägger i övrigt de
frågor som ordföranden överlåter på henne eller honom.
Sekreteraren skall föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden samt upprätta
förslag till årsberättelse.
Kassören är huvudansvarig för föreningens räkenskaper och har ansvaret för föreningens
huvudkassa. Hon eller han ska också ha kontroll över sektionernas ekonomiska förvaltning,
komma med förslag till hur gemensamma medel skall fördelas och se till att hela föreningens
verksamhet bedrivs på sund ekonomisk basis..
Klubbmästaren bevakar högtidsdagar, arrangerar uppvaktningar, föreslår gemensamma
manifestationer och ordnar fester, allt för att stärka gemenskapskänslan i föreningen.

§17
Varje ny styrelse konstituerar sig vid verksamhetsårets början och utarbetar en mera
detaljerad verksamhetsplan, i vilken fördelas alla arbetsuppgifter, som vilar på styrelsen.
§18
Huvudstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningen. Detta
gäller även sektionernas verksamhet.
Sektion som på ett uppenbart sätt missköter sin ekonomi ska i första hand kallas till samtal
med huvudstyrelsen.
I andra hand skriftligen varnas av huvudstyrelsen om risken för uteslutning ur föreningen, om
inte åtgärder vidtas för att komma tillrätta med den ekonomiska obalansen.
Denna skrivelse ställs till sektionsordförande och sektionskassör och undertecknas för
huvudstyrelsen av ordförande och kassör.
I tredje hand uteslutas ur föreningen, om sektionens agerande på det ekonomiska området är
ett hot mot en sund ekonomi i hela föreningen.
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Sådan uteslutning kan överklagas till nästkommande årsmöte, som kan upphäva
uteslutningen, om sektionen kan visa upp en plan för hur de ekonomiska underskotten ska
rättas till.

Sektioner
§19
Den rent idrottsliga verksamheten bedrivs i sektioner, en för varje idrott. Ansvaret omfattar
både verksamhet och ekonomi.
Årsmötet bestämmer vilka idrotter som ska bedrivas i föreningen.

§20
För varje sektion utses vid föreningens årsmöte en sektionsordförande och medlemmar i
sektionsstyrelsen, alla på ett år. Styrelsen konstituerar sig sedan själv, men det ska finnas
ordförande, sekreterare och kassör. Sektionen ska meddela huvudstyrelsen namnen på dessa.
Ordföranden leder arbetet i sektionen.
Sekreteraren protokollför sektionsstyrelsens möten och ser till att protokollen förvaras på ett
sådant sätt att huvudstyrelsen kan ta del av dem.
Kassören är huvudansvarig för sektionens ekonomi och räkenskaper. Han är skyldig att hålla
kassören i huvudföreningen löpande underrättad om sektionens ekonomi.
§21
Sektionsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga inför huvudstyrelsen för sektionens
förvaltning. Se också paragraf 18!
Sektionsstyrelse får inte lämna löften eller ikläda sig förpliktelser, som omfattar hela Strand
utan huvudstyrelsens godkännande.
§22
Medlem får inte utan respektive sektionsstyrelses medgivande representera Strands IF.
Sektionsstyrelsen är ansvarig för att respektive specialförbunds bestämmelser efterföljs både
vad gäller arrangemang och representation.
Möten
§23
Med Strands Idrottsförening hålls ordinarie årsmöte senast den 15 mars efter verksamhetsårets
slut. Huvudstyrelsen kallar till årsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall ske med
ett införande både i Hudiksvalls Tidning och på Strands IF’s hemsida.
Dessutom kan huvudstyrelsen, om så blir nödvändigt, kalla till extra allmänt möte.
§24
Rösträtt har den som erlagt avgift för verksamhetsåret och som under detta år fyllt minst 16
år.
Rösträtt kan inte utövas med fullmakt.
Ej röstberättigad medlem har yttranderätt
§25
Årsmöte och allmänt möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande.
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§26

Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av a/ordförande, b/ sekreterare för mötet.
Val av justerare att jämte ordförande justera protokollet.
Huvudstyrelsens och sektionsstyrelsernas berättelser.
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna för den tid
revisionen avser.
7. Fastställande av antalet ledamöter i huvudstyrelsen vid sidan av ordförande och
sektionens ordförande.
8. Val av ordförande i huvudstyrelsen för en tid av ett år.
9. Val av ledamöter i huvudstyrelsen på så vis att halva antalet väljs jämna år (2004,
2006 etc.) för en tid av två år och halva antalet på ojämna.
10. Beslut om vilka specialförbund som föreningen ska tillhöra under kommande
verksamhetsår.
11. Val av ordförande i sektionsstyrelserna och övriga ledamöter för en tid av ett år.
12. Val av suppleant för sektionsordförande som ska ingå i huvudstyrelsen, när denne inte
kan delta i huvudstyrelsearbetet.
13. Val av valberedning.
14. Val av ledamöter på ett år till minnesfonder och donationsfonder.
15. Val av tre ledamöter till kommitté för Hälsinge Marknad. Valen sker på tre år
med rullande tre-års intervaller.
16. Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta.
17. Övriga val.
18. Förslag som väcks av styrelsen eller som till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse
eller röstberättigad medlem minst 7 dagar före mötet. (Förslag om stadgeändring eller
upplösning av Strands Idrottsförening minst 30 dagar före mötet.).
§27
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering. Votering genomförs normalt
genom handuppräkning, men om röstberättigad medlem begär sluten votering skall sådan
genomföras.
Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som gäller stadgeändring – genom enkel
majoritet.
Om det vid öppen votering, som icke avser val, blir lika röstetal, vinner det förslag som får
ordförandes röst.
Vid val eller vid lika röstetal efter sluten omröstning får lotten avgöra.
§28
Beslut får inte fattas vid årsmötet eller allmänt möte i ekonomisk fråga, om frågan inte varit
upptagen i föredragningslistan.

Verksamhetsår. Räkenskaper samt revision.
§29
Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår, 1 januari – 31 december.
Räkenskaper omfattar samma tid.
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Sektionernas räkenskaper jämte protokoll ska överlämnas till huvudkassören senast 4 veckor
före årsmötet och denne lämnar senast 3 veckor före årsmötet alla handlingar nödvändiga för
revision till valda revisorer.
§30
Revisorerna granskar sektionsstyrelsernas och huvudstyrelsens förvaltning och räkenskaper
för det senaste räkenskapsåret och överlämnar revisionsberättelse senast 4 dagar före ordinarie
årsmöte.

Stadgefrågor.
§31
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Strands Idrottsförening skall
anmälas till styrelsen senast 30 dagar före årsmötet och får endast tas upp vid ordinarie
årsmöte till avgörande. För att sådant förslag ska godkännas fordras att minst 2/3 av
närvarande röstberättigade medlemmar röstar för det.

§32
Sektion som vill lämna Strandgemenskapen ska anmäla detta senast den 1 december under
löpande verksamhetsår.
Lämnande sektion kan inte göra anspråk på de ekonomiska medel som finns på sektionens
konton och inte heller den utrustning som varit knuten till sektionens verksamhet.
§33
Årsmötet kan fatta beslut om upplösning av Strands Idrottsförening. Samma regler gäller som
för stadgefråga. Sådant beslut ska kompletteras med anvisningar om hur det ska förfaras med
föreningens tillgångar.
Beslut om upplösning ska snarast meddelas aktuella specialdistriktsförbund genom
protokollsutdrag.
§34
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter
och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsföreskrifter och övriga
bestämmelser.
Ordförandena och sekreterarna i sektionerna ser till att sådana handlingar vid behov finns
tillgängliga.
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Bilaga till stadgar för Strands Idrottsförening

Stadgar för Strands jubileumsfond.
Strands IF manifesterade år 2001 sin 100-åriga existens genom att avsätta medel till en
jubileumsfond.
Meningen är att fonden ska byggas på genom nya gåvor från föreningen, supporterklubben
och privata under de närmaste åren.
Upplupna räntor läggs till fondsumman.
Pengarna i fonden ska ha en säker placering men till så hög ränta som möjligt utifrån denna
förutsättning.
Fonden förvaltas av Strands Supporterklubb och bokförs i Supporterklubbens räkenskaper,
där den redovisas under ett eget konto.
Skulle supporterklubben upphöra överförs medlen till ett särskilt konto i huvudföreningens
bokföring.
Varje år, i 25 år, med början 2002, utdelas ett pris ur jubileumsfonden. Priset består av
Strands Klubbmärke i guld infattat i klackring för herre och i brosch för dam.
Pristagaren ska presenteras på Strands hemsida och namnen förvaras på lämpligt sätt i vårt
kansli.
Priset utdelas vid ”festligt” tillfälle i slutet av varje år.
Pristagaren utses av en särskild kommitté på tre personer som utses av Strands årsmöte för ett
år. Strands styrelse protokollför pristagarens namn utan diskussion.
Priset ska utdelas till ledare som i sitt arbete och genom sitt uppförande gagnat föreningen.
Lång tid av i huvudsak ideellt arbete ska väga tungt, men kommittén kan i undantagsfall även
belöna arbetsinsats under kortare tid, om den varit av synnerligt värde för föreningen eller
någon av dess sektioner.
Det ska räknas som en merit om en priskandidat verkat över sektionsgränserna, men
värdefullt arbete i bara en av sektionerna skall också ses som fullt tillräckligt för att komma
ifråga.
Priskommittén kan begära in förslag från sektioner och medlemmar i Strands IF, men den är
suverän, när det gäller att fatta beslut. Dess sammanträden ska inte protokollföras. Dess
beslut ska vara enigt och meddelas Strands styrelse.
En kort motivering ska åtfölja beslutet.
Skulle föreningen omorganiseras i fyra eller flera separata föreningar kan medlemmar i dessa
komma ifråga för priset, så länge som enheterna bär Strands namn, har Strands färger i
tävlingsdräkterna och arbetar i Strands anda.
Medlemmar som tillhör sektion som aktivt brutit sig ut ur föreningen kan inte komma ifråga.
Skulle föreningen helt upphöra skall i samband med beslutet om upplösning av föreningen
även tas beslut om hur man ska förfara med återstående fondmedel.
Strands Styrelse
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