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Stadgar 
Bergkvara Allmänna Idrottsförening 

§ 1. Namn och ändamål 

Föreningens namn ska vara Bergkvara Allmänna Idrottsförening, förkortat 

BAIF. BAIF har till uppgift att utöva och befrämja idrotten i dess olika grenar 

genom god träning, anordna och genomföra tävlingar, utveckla goda 

idrottsmän samt verka för sund kamratanda. Verksamhetsområdet ska vara 

Bergkvara med omnejd. 

 

§ 2. Förbund 

BAIF ska vara anslutet till Svenska Fotbollförbundet. 

 

§ 3. Medlemskap 

Mom 1. Till medlem kan föreningen antaga varje person, som är beredd att 

acceptera dessa stadgar. 

Mom 2. Medersmedlem kan utses av föreningen vid årsmöte. 

Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. 

Mom 3. Medlem, som uppenbart motarbetar föreningens syften, kan 

uteslutas. Medlem som trots påminnelse, ej betalar årsavgiften 

inom fastställd tid, har förlorat sitt medlemskap. 

 

§ 4. Årsavgift 

Årsavgiften ska fastställas av årsmötet. 

Årsavgiften ska vara inbetald senast den 31 maj gällande år. 
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§ 5. Styrelsen 

Mom 1. Styrelsen ska ha sitt säte i Bergkvara. 

Mom 2. Sammansättning: Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, 

sex ledamöter och tre suppleanter. Ordföranden och suppleanterna 

väljs för ett år i taget. Ledamöterna väljs för två år i taget, tre 

vartannat år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare 

och kassör. 

Mom 3. Ansvar: För handhavande av föreningens angelägenheter ansvarar 

styrelsen gemensamt inför föreningen. Dock för beslut endast de 

styrelseledamöter är ansvariga, som bidragit till dess fattande. Om 

något försummats eller obehörigen görs av ledamot rörande 

sådana uppdrag, som enligt uppgjord arbetsfördelning överlämnats 

till honom/henne ensam, han/hon ansvarar därför. 

Mom 4. Åliggande: 

A. Ordförande åligger: 

att sammankalla styrelsen, när så påfordras, eller då två av 

dessa ledamöter gör framställan därom, 

att tillse, att föreningens beslut verkställs i enlighet med 

stadgar och protokoll, 

att granska och underteckna alla räkningar, som ska 

betalas med föreningens medel, 

att underteckna från föreningen utgående väsentliga 

skrivelser, 

att justera protokoll. 
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B. Vice ordföranden åligger: 

att vid förfallträda i ordförandens ställe, 

att i övrigt deltaga i styrelsens förhandlingar och arbeten. 

C. Sekreteraren åligger: 

att på ordförandens uppmaning ombesörja kallelse till 

möte, 

att föra protokoll vid förenings- och styrelsemöten, 

att gemensamt med styrelsen utforma från föreningens 

utgående väsentliga skrivelser (till exempel skrivelse till 

kommun). 

D. Vice sekreterare åligger: 

att vid förfall träda in i sekreterarens ställe, 

att i övrigt deltaga i styrelsens förhandlingar och arbeten. 

E. Kassören åligger: 

att föra fullständig matrikel över föreningens medlemmar, 

att uppbära, förvalta och ansvara för föreningens kassa 

tillkommande medel, 

att i bank insätta kassa, 

att föra noggranna räkenskaper, 

att efter styrelsebeslut ur föreningens kassa bestrida dess 

utgifter mot behöriga verifikationer, 

att föra inventarieförteckning och att denna delges 

materialförvaltaren. 

Kassören äger ej rätt att av föreningens medel kontant 
inneha mer än vad som behövs för bestridande av löpande 
utgifter. 
 
Styrelsen åligger i övrigt: 
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att bereda alla frågor, som ska föreläggas föreningen, 

att verkställa föreningens beslut, 

att i övrigt ombesörja föreningens angelägenheter, 

att förelägga årsmötet en verksamhetsberättelse, 

att förelägga årsmötet ett budgetförslag. 

Mom 5. Beslutsmässighet och arbetsrätt 

För att styrelsen ska vara beslutsmässig fordras, att minst sex 

ledamöter är närvarande. Vid lika röstantal äger ordförande 

utslagsröst. 

Styrelsesuppleanter kallas till styrelsens möte, men äger ej rösträtt. 

 

§ 6. Fonder 

Mom 1. Fonder kan inrättas efter förslag av medlem och behandling av 

styrelsen, samt beslut på föreningsmöte. 

Mom 2. Samtliga fonder förvaltas av styrelsen. 

Mom 3. Fondernas medel disponeras efter förslag av styrelsen och beslut 

vid föreningsmöte. 

 

§ 7. Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår räknas från och med den 1 januari till och med 

den 31 december. 
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§ 8. Möten 

Mom 1. Styrelsen sammanträder så ofta det är av behovet påkallat. 

Mom 2. Årsmöte ska hållas under första kvartalet varvid följande ärenden 

ska förekomma: 

1. Mötets öppnande 

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

3. Godkännande av dagordning 

4. Justering av röstlängden 

5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Fråga om mötets behörigen kallats 

7. Föredragande av verksamhetsberättelser och ekonomisk 

berättelse 

8. Föredragande av revisionsberättelse 

9. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse 

10. Fastställande av årsavgift 

11. Fastställande av budget 

12. Val av ordförande 

13. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

14. Övriga val 

15. Val av valberedning 

16. Övriga ärenden 

17. Mötets avslutande 

Mom 3. Övriga föreningsmöten ska hållas vanligen ett i kvartalet. 

Mom 4. För att beslut ska kunna fattas vid möte fordras att kallelse utsänts 

tillsammans med dagordning minst två veckor före mötet. 

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda minst tre veckor 

före möte. 
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§ 9. Val och omröstning 

Mom 1. Val av styrelse och övriga funktionärer samt röstning i övrigt ska 

förrättas genom öppen omröstning eller slutna sedlar. 

Mom 2. Vid varje omröstning äger varje medlem en röst. Vid lika röstetal 

äger ordföranden utslagsröst. 

 

§ 10. Revision 

Varje år revideras föreningens räkenskaper av två revisorer. Senast två 

veckor efter verksamhetsårets slut ska styrelsen för revisorerna presentera 

föreningens räkenskaper samt protokollsbok och åligger det revisorerna att 

senast fyra veckor efter verksamhetsårets slut till styrelsen överlämna 

revisionsberättelse eller avskrift därav, i vilken de uttalar sig om föreningens 

förvaltning och ansvarsfrihet åt styrelsen. 

 

§ 11. Stadgeändring 

Ändring av föreningens stadgar kan genomföras endast genom beslut av två 

på varandra följande föreningsmöten. Vid röstning ska minst tre fjärdedelar 

(3/4) av avgivna röster vara för ändringsförslaget. 

 

§ 12. Upplösning av föreningen 

Kan ej ske såvida tio medlemmar vill uppehålla densamma. I händelse av 

föreningens upplösning, ska dess medel övergå till en kommande 

idrottsförening eller användas för idrottens främjande i Bergkvara och dess 

omgivning. 

 

Bergkvara den 20 mars 2019 

Styrelsen Bergkvara AIF 


