STADGAR
för
Ålands kraftsportklubb r.f.
(se Patent- och registerstyrelsen)
§1
Namn och hemort
Föreningens namn är Ålands Kraftsportklubb och dess hemort är Mariehamn.

§2
Syftemål och verksamhet
Ändamålet med föreningens verksamhet är att öka intresset för kraftsport och övrig härmed sammanhängande verksamhet i
landskapet Åland samt att understöda och verka för förbättrande av möjligheterna att utöva kraftsport i landskapet. Detta
försöker föreningen förverkliga bland annat genom att:
-

anordna kurser, träningsläger, tävlingar och andra evenemang vilka är ägnade att öka intresset för sporten.

-

bereda medlemmarna möjlighet till regelbunden och ändamålsenlig träning.

-

samarbeta med andra kraftsportorganisationer och –sammanslutningar.

-

hos myndigheter och organisationer göra nödigbefunna framställningar för att tillvarata föreningens och
medlemmarnas intressen.

-

verka för att större tävlingar i kraftidrottsgrenar förläggs till Åland och antingen självständigt eller tillsammans
med andra föreningar och organisationer arrangera eller delta i arrangerandet av dessa.

§3
Medlemmar
Ordinarie medlemskap i föreningen är öppet för envar fysisk person. Medlemmar som ämnar tävla i föreningens namn skall ha
styrelsens godkännande samt iakttaga och respektera föreningens drogpolicy.
Föreningen kan på förslag av styrelsen till hedersmedlem välja person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt arbetat för
föreningen eller dess syften. Hedersmedlemmen är befriad från att erlägga medlemsavgift.

§4
Organisation
Föreningen kan efter behov tillsätta kommittéer och utskott för speciella uppgifter.
Föreningens verksamhet sköts av en på årsmötet vald styrelse.
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.
Föreningens namn kan tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande tillsammans med antingen sekreteraren eller
kassören.
Föreningen kan vara medlem i andra organisationer om detta kan anses förenligt med föreningens syftemål.

§5
Styrelsen
Föreningen har en styrelse vars uppgift är att förverkliga föreningens syftemål samt sköta föreningens verksamhet inom
ramen för dess stadgar, godkänd verksamhetsplan och budget samt enligt på föreningsmötena gjorda beslut.
Styrelsen består av ordförande och fem medlemmar vilka samtliga väljs på föreningens årsmöte för ett år i sänder sålunda att
mandattiden utgår då det första årsmötet efter valet avslutats. Avgående styrelsemedlemmar kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare samt kassör.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller vid förfall för ordföranden av viceordföranden och styrelsen är
beslutför då minst tre av medlemmarna är närvarande. Som föreningens beslut gäller den mening som vid omröstning erhållit
flest röster. Faller rösterna lika gäller det förslag som biträtts av mötets ordförande utom vid val där lotten avgör.
Styrelsen kan tillsätta erforderliga arbetsutskott och funktioner för löpande göromål eller speciella uppgifter.

§6
Förvaltning och räkenskaper
Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår.
För granskning av föreningens förvaltning och räkenskaper utses på höstmötet ordinarie revisor och ersättare för denna.
Räkenskaperna överlämnas årligen senast den 15 februari till revisorerna för granskning.

§7
Föreningsmöten
Föreningen sammanträder årligen till ett ordinarie möte, årsmötet, som bör hållas på av styrelsen bestämd dag före utgången
av april månad.
Vid årsmötet
föredras

1.

bokslutshandlingarna omfattande resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse avseende föregående
verksamhetsår.

2.

revisionsberättelsen med anledning av ovan avsedda handlingar.

besluts

3.
4.
5.
6.
7.

om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

8.
9.

ordförande.

om medlemsavgiftens storlek.
om fastställande av verksamhetsplan och budget för pågående verksamhetsår.
om fastställande av revisorernas och styrelsemedlemmarnas arvoden.
om tillsättande av specialutskott och kommittéer.

väljs

styrelsemedlemmar samt en revisor och revisorssuppleant.

behandlas

10. övriga i kallelsen nämnda ärenden.

Medlem som önskar få viss fråga upptagen till behandling på årsmötet bör skriftligen meddela styrelsen detta i så god tid att
ärendet utan besvär kan intas i kallelsen.
Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner detta nödvändigt eller då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen anhåller
därom hos styrelsen för behandling av uppgivet ärende.
Kallelse till föreningsmöte sker genom annonsering i den lokala pressen och här jämte genom annonsering på föreningens
Internetsida. I kallelsen som bör tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet skall anges de ärenden vilka kommer att
behandlas på mötet.
Omröstning sker med slutna sedlar om någon av de närvarande medlemmarna yrkar på detta.

§8
Uteslutande av medlem
Handlar medlem i strid med föreningens stadgar eller vägrar medlem att följa föreningsmötes eller styrelsens beslut i
föreningen angående angelägenheter eller motverkar medlem föreningens strävanden kan sådan medlem uteslutas ur
föreningen.
Beslut om uteslutande fattas av föreningsmöte och bör sådant beslut för att gälla omfattas av minst tre fjärdedelar av
samtliga vid omröstningen avgivna röster.

§9
Ändring av stadgarna
Frågor om ändring av dessa stadgar behandlas på föreningsmöte. Beslut om ändring av stadgarna bör för att gälla omfattas av
minst tre fjärdedelar av samtliga vid omröstningen avgivna röster.

§ 10
Upplösande av förening
Beslut om upplösande av förening bör fattas vid två på varandra följande föreningsmöten vilka bör hållas med minst en och
högst tre månaders mellanrum. Beslut om upplösning bör för att gälla omfattas av minst tre fjärdedelar av samtliga vid
vardera mötet avgivna röster.
Om föreningen upplöses skall dess medel användas på ett sätt som befrämjar föreningens syfte i enlighet med beslut av det
föreningsmöte vid vilket frågan om föreningens upplösning enligt denna paragraf först gången behandlas. Har föreningen
erhållit medel genom gåva eller testamente på sådan villkor att dessa medel eller vad som återstår av dessa för de fall att
föreningen upplöses skall användas för något speciellt ändamål skall detta dock lända till efterrättelse.

§ 11
Övriga bestämmelser
I övrigt tillämpas stadgarna i gällande föreningslag.

