
S T A D G A R 
för 
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Reviderade av årsmöten den 23 april 2014, 22 april 2015  
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§ 1 

 

Föreningen har till ändamål att väcka och öka intresset för Malmös och Skånes 

idrottshistoria och främja dess utveckling, vision och värdegrund. 

 

§ 2 

 

Föreningen söker verka för dessa mål bl a genom  

a) att göra mästartavlorna och mästarrummets samlingar kända och 

medverka till dess vidare utveckling  

b) att främja det idrottshistoriska intresset som ovan nämnda innebär samt 

söka samråd med andra organisationer med liknande syfte 

c) att följa utvecklingen inom det idrottshistoriska området och vidta 

lämpliga åtgärder som främjar mästarrummets samlingar och  

d) att i övrigt vidta de åtgärder, som styrelsen finner lämpliga. 

 

§ 3 

 

Föreningen har sitt säte i Malmö. 

Dess verksamhetsår sträcker sig från 1 jan till 31 dec. 

 

§ 4 

 

Medel till föreningens ordinarie verksamhet erhålls genom medlemsavgifter 

samt frivilliga bidrag och donationer. 

 

§ 5 

 

Medlemskap erhålls genom anmälan till föreningen där även juridisk person kan 

bli medlem. Om någon medlem begär utträde, beviljas detta och styrelsen 

informeras av kassören vid nästkommande styrelsemöte. 

 

 

 

 



 

§ 6 

 

Medlemsavgiftens storlek per år för medlem och för juridisk person gällande 

nästkommande år beslutas av årsmötet.  

  

§ 7 

 

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 

styrelseledamöter var för sig eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

§ 8 

 

Föreningens styrelse består av en ordförande och sex till tio övriga ledamöter. 

Till förtroendevald kan valberedningen eller årsmötet föreslå medlem i 

föreningen. 

 

§ 9 

 

Ordföranden och övriga styrelseledamöter utses av årsmötet. Styrelsen utser 

inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, arbetsutskott samt kommittéer. 

Styrelsen äger att till arbetsutskottet delegera löpande uppgifter. 

 

§ 10 

 

Ordföranden eller vid förfall för denne vice ordföranden har att låta utförda 

kallelse till styrelse- eller allmänt sammanträde, föredra ärenden och leda 

överläggningarna. Högsta beslutande organ är årsmötet. 

Kallelse till årsmöte delgivs medlemmarna minst 28 dagar i förväg. 

 

Sekreteraren ombesörjer de löpande göromålen, såsom föreningens protokoll, 

brevväxling etc enligt föreningens och ordförandens beslut och anvisningar, 

uppgör förslag till årsberättelse och förvarar föreningens handlingar. 

Årsmöteshandlingarna ska finnas tillgängliga på föreningens hemsida senast 14 

dagar före årsmötet. 

 

Kassören infordrar avgifter och förvaltar föreningens medel.  

Räkenskaperna för verksamhetsåret ska vara avslutade och till revisorerna 

överlämnade senast 30 dagar före årsmötet. Kassören ansvarar för att upprätta 

medlemsförteckning. 

 

 

 



 

§ 11 

 

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses av 

årsmötet två revisorer. Revisorernas berättelse ska vara inlämnad till styrelsen 

senast två veckor före årsmötet. 

 

§ 12 

 

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter, varav en ledamot utses 

av styrelsen. 

  

§ 13 

 

Röstning vid årsmöte sker där ej annat begäres öppet, med undantag för 

personval. Varje närvarande medlem har en röst samt ordföranden vid lika 

röstetal utslagsröst. Röstning får ej utövas genom fullmakt. Beslut tas av de 

röstberättigade medlemmar som deltar på årsmötet och avgörs genom enkel 

majoritet. 

 

§ 14 

 

Årsmötet ska äga rum senast under mars månad. Förslag som medlem önskar 

uppta till behandling vid årsmötet, ska senast 14 dagar före årsmötet anmälas till 

styrelsen. 

Förslag till ändring av föreningens stadgar ska skriftligen vara inlämnat till 

styrelsen senast 30 dagar före årsmötet för att kunna behandlas. För ändring av 

föreningens stadgar fordras 2/3 majoritet. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas: 

  

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordföranden och sekreterare för årsmötet. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll, 

samt tillika rösträknare. 

4. Fråga om årsmötet behörigt utlysts enligt stadgarna. 

5. Styrelsens berättelse för föreningens verksamhet under det gångna 

verksamhetsåret. 

6. Ekonomisk berättelse för det gångna verksamhets-/räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 

10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 



 

11. Val av 

a) ordförande på ett år 

b) halva antalet övriga styrelseledamöter på två år 

c) två revisorer på ett år 

d) tre ledamöter i valberedningen på ett år, av vilka en ska utses till 

ordförande. 
 

 

§ 15 

 

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte om styrelsen, revisorerna eller 25 % av 

medlemmarna så begär. Vid extra årsmöte får endast frågor som föranlett mötet 

behandlas. Övriga allmänna sammanträde hålls då styrelsen anser det påkallat. 

  

§ 16 

 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. För att styrelsen ska vara 

beslutsmässig fordras att minst halva antalet är närvarande. 

 

§ 17 

 

Beslut om föreningens upplösning ska för att vara giltigt fattas med minst 2/3 

majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara 

årsmöte.  

Upplöses föreningen ska alla dess tillgångar tillfalla kulturellt eller idrottsligt 

ändamål.  

 

 

 


