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STADGAR
för den ideella föreningen

Högdalens Izanagi Aikidoklubb
Antagna av årsmötet 2009 - 02 - 21
Högdalens Izanagi Aikidoklubb bildades 1992-07-19 och har sin hemort i Stockholms stad.

Ändamål och inriktning
1§

Föreningen skall bedriva undervisning och träning i AIKIDO i enlighet med de principer som tillämpas
av stiftelsen Aikikai i Tokyo och lärs ut i Aikikais högkvarter Hombu Dojo.
Aikido är en fysisk aktivitet som vi utför för att kunna utvecklas, ha roligt och må bra. Aikido är även
en budoart och innebär därför både fysisk och mental träning med inslag av japanska traditioner och
filosofi. I aikido är trivsel, välbefinnande och personlig utveckling det viktiga, medan prestation och
resultat i förhållande till andra är av underordnad betydelse.
Verksamheten består av träning, graderingar och uppvisningar. Kyugraderingar anordnas en gång per
termin om behov finns.
Träningen delas in efter ålder. Med barnträning avser vi i allmänhet träning upp till tretton års ålder.
Däremot tränar alltid flickor/kvinnor och pojkar/män tillsammans på lika villkor.
Vi vill utforma vår Aikido så att
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön och nationalitet får vara med i föreningens verksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Allmänna bestämmelser
2§

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§

Föreningen är medlem i Svenska Budo- & Kampsportsförbundet (SB&K) och är därigenom ansluten till
Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Stockholms Idrottsförbund och Stockholms Budo- och
Kampsportsförbund.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar och beslut.

4§

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
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5§

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig om inte årsmötet beslutar
annorlunda.

6§

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret, 1 januari - 31
december.

7§

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
styrelsen.

8§

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall snarast tillställas SB&K.

Föreningens medlemmar
10 § Medlem är den som betalat av årsmötet fastställd medlemsavgift eller provträningsavgift. Normalt sett
deltar medlemmar i träningsverksamheten och betalar därmed även träningsavgift. Medlemmar kan
även vara instruktörer, styrelseledamöter eller passiva medlemmar.
Medlemskap får vägras endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller intressen. Beslut därom fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen för detta redovisas.
Beslutet skall skriftligen tillställas den beslutet gäller.
11 § Medlemskapet upphör automatiskt om inte medlemsavgiften har betalats under ett kalenderår.
12 § Medlem får endast uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse.
I beslutet skall skälen härför redovisas. Beslutet skall skriftligen tillställas den berörde. Beslut om
uteslutning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som
föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
13 § Medlem
•

har rätt att delta i föreningens träningsverksamhet under de former och villkor som är vedertagna inom
aikidon och som gäller för alla.

•

har rätt att delta i övriga sammankomster som anordnas för medlemmarna,

•

har rätt till information om föreningens angelägenheter,

•

skall betala medlemsavgift och träningsavgift enligt vad som beslutats på årsmötet.

•

skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa de i 3 § nämnda
organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

•

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
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Årsmöte
14 § Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls under första halvan av mars månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
15 § Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller anslås
på anslagstavlan i träningslokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt
styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.
16 § Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem (motioner) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
17 § Alla medlemmar (se 10 §) oavsett ålder har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte
utövas genom ombud.
18 § Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
19 § Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Omröstning
sker öppet, om inte röstberättigad medlem begär sluten votering.
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs alla frågor genom att det förslag
som erhållit det högsta antalet röster, d.v.s. majoriteten, antas.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika
röstetal lotten avgöra.
20 § Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Undantaget är
ordförande och kassör som skall ha fyllt 18 år. Även revisorer skall ha fyllt 18 år men behöver inte vara
medlemmar.
21 § Vid årsmötet skall följande punkter behandlas och protokollföras:
1.

Fastställande av röstlängd för mötet.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.

Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.

Fråga om mötets behöriga utlysande.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.

Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
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11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av ordförande för en tid av ett år.
13. Val av kassör för en tid av ett år.
14. Val av tre övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
15. Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
16. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter
delta.
17. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. En av dessa skall utses till
sammankallande.
18. Beslut om val av ombud till förbunds- och distriktsförbundsmöten m.m.
19. Övriga frågor.
20. Mötets avslutande.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.
22 § Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
medlemmar skriftligen begär det. Sådant möte skall hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju
dagar före mötet. Kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Valberedning och revision
23 § Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna
skall på ett rimligt sätt bestå av båda könen samt olika åldersgrupper.
24 § Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen
25 § Styrelsen består av ordförande samt fyra övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och
män. Styrelsen utser inom sig sekreterare och de övriga funktionärer som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut
av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
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26 § När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s och SB&K:s 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 m.m. enligt 24 §, och
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.
27 § Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt
det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst tre ledamöter är närvarande. För
alla beslut krävs att minst tre av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden. Avvikande
mening skall antecknas till protokollet.

Hedersmedlem
28 § Medlem i föreningen som genom långvarigt och förtjänstfullt ideellt arbete utgjort en extra värdefull
tillgång för föreningen kan utnämnas till hedersmedlem på livstid.
Beslut om hedersmedlemskap fattas av årsmötet på förslag antingen av styrelsen eller av medlem.
Skriftligt förslag med motivering ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Hedersmedlem åtnjuter avgiftsbefrielse, men i övrigt gäller samma regler som för andra medlemmar.

