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Kapitel 1; Allmänt
1.1 § Ändamål
Föreningen skall bedriva följande idrott: Roller Derby. Föreningen har som ändamål att
bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med dessa särskilda målsättningar: Föreningen
skall utöva idrott och friluftsliv och verka för höjande av medlemmarnas sociala och fysiska
utveckling, samt för främjande av god kamrat- och idrottsanda. Alla medlemmar skall ges
lika utrymme och deras idrottsliga styrkor skall främjas.

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

1.3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet och extra årsmöte. Årsmötet är en gång om året
för alla medlemmar.

1.4 § Firmateckning
Helltown Hellcats Roller Derby firma tecknas av ordföranden och kassören, om inte årsmötet
bestämmer annat.

1.5 § Informationsmöte
Vid behov kan styrelsen kalla till informationsmöten och andra sammankomster för enbart
tränande medlemmar och externa konsulter.

1.6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den
31 december.

1.7 § Tolkning av stadgar
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.

1.8 § Ändring av stadgar
Stadgarna kan endast ändras på årsmötet eller extrainsatt årsmöte, detta sker via motioner
och propositioner. För ändring av stadgar krävs minst två tredjedelar av medlemmarnas
röster.

1.9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av styrelsen med minst tre fjärdedelar av antalet
angivna röster vid ett årsmöte eller extra årsmöte.
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I beslut om upplösning av föreningen skall följande finnas med.
- Beslut om vilket idrottsfrämjande ändamål som föreningens tillgångar ska gå till,
Roller Derby-relaterat.
- Var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i stadsarkiv (eller
motsvarande.
- Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning
av föreningen.
Ansvarig för att detta sker är den som vid upplösningen innehar sekreterarposten eller den
som är utsedd av styrelsen.

1.10 § Riktlinjer och värdegrund
Alla medlemmar av Helltown Hellcats Roller Derby föreningen skall följa föreningens
värdegrund och riktlinjer.

Kapitel 2; Medlemskap
2.1 § Medlemskap
Medlemskap sträcker sig från inträde tills kalenderårets slut.
Medlemskap beviljas eller avslås av styrelsen, eller den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till. Beslutet kräver ej fysisk närvaro av styrelsen.
Ansökan om medlemskap kan avslås om vederbörande motarbetar föreningens ändamål,
riktlinjer eller värdegrund. I beslutet om avslag av medlemsansökan måste skälen ges
skriftligt till den vederbörande och skälen skall också redovisas till varför personen inte
upptas som medlem.

2.2 § Rättigheter och skyldigheter
-

Medlem har rätt att träna med Helltown Hellcats mot en träningsavgift. Erlagd
träningsavgift återbetalas ej.
Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till att ställa upp i val till styrelsen och valberedningen.
Medlem skall betala medlemsavgift senast 31 december eller vid inträde samt
eventuellt övriga avgifter som beslutas av styrelsen.
Oavsett när inträdde sker under kalenderåret så skall full medlemsavgift betalas.
Tränande medlemmar är skyldiga att betala träningsavgifter i förskott.
Medlemmar skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens
beslutande organ.
Medlemmar skall verka för föreningens målsättningar och den förbinder sig att följa
föreningens stadgar och riktlinjer.
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2.3 § Utträde
Varje medlem är fri att utträda ur Helltown Hellcats Roller Derby Club när helst den vill.
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Ej betald medlemsavgift betraktas som ett
utträde ur föreningen. Ingen återbetalning sker av varken medlemsavgift eller träningsavgift.

2.4 § Uteslutning
Medlem får uteslutas från föreningen av anledning till att denne har antingen försummat att
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål,
eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Styrelsen beslutar om uteslutning. Två dagar efter att en kränkning, skadegörelse eller skada
för föreningen kommit till styrelsen kännedom skall en utredning startas av styrelsen.
Avstängning kan ske med omedelbar verkan om styrelsen beslutar det. Som avstängd eller i
väntan på styrelsens beslut får medlemmen inte närvara vid träningstillfällen, möten, samt
andra lagsammankomster. Utrustning som laget äger skall lämnas tillbaka. Ingen
återbetalning av avgifter sker.
Om tillräckliga skäl för avstängning inte föreligger får föreningen i stället meddela
medlemmen varning. Det är styrelsen som ger varningar. Det finns två typer av varningar:
- Ekonomisk varning: får vederbörande då medlemsavgift eller träningsavgift ej är
betald i tid. Skriftlig påminnelse utfärdas en vecka efter förfallodatum. En andra
skriftlig påminnelse utfärdas 14 dagar efter förfallodatum. Ekonomiska varningar
försvinner när skulden betalts men medlemmen får träningstopp tills skulden är
betald.
- Varning gällande förargelseväckande beteende: Skadat laget eller föreningen men
styrelsen har god tro att medlemmen gjorde det utan bättre vetande eller ovisshet.

2.5 § Ekonomisk stöd
En person som ger föreningen ett ekonomiskt stöd har inga rättigheter eller skyldigheter. De
stödjer endast föreningen ekonomiskt och kan få rabatter och erbjudande vid speciella
tillfällen.

2.6 § Tillfällig åkare
En tillfällig åkare är en gäst som tränar i föreningen under en kortare tid, som längst tre
månader mot en träningsavgift beslutad av styrelsen. Är ej medlem av Helltown Hellcats
Roller Derby Club.
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Kapitel 3; Årsmöte och extra årsmöte
3.1 § Årsmöte
Årsmötet är Helltown Hellcats Roller Derby Clubs högsta beslutande organ. Det sker i januari
eller februari. Mötet ska vara i den stad där föreningen har sätesort. Vid årsmötet väljs en
styrelse.

3.2 § Kallelse
Styrelsen kallar till årsmötet för föreningens alla medlemmar tre veckor innan årsmötets
datum.
Alla medlemmar har rätt att lämna in motioner inför årsmöten. Verksamhetsberättelse,
revisionsberättelsen, propositioner samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

3.3 § Rösträtt och röstning
Alla medlemmar som har betalt den årliga medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och
under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt vid årsmöten. Varje medlem erhåller en röst.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Rösträtten är personlig, får inte utövas via ombud samt vederbörande måste närvara fysiskt.
Omröstning sker öppet om inte medlem begär annat.
Vid omröstning gäller enkel majoritet.
Vid oavgjorda omröstningar vinner det förslag som biträds av årsmötets ordförande. Vid val
gäller relativ majoritet, d.v.s. den som fått flest röster är vald.
Vid oavgjorda val görs först ytterligare en röstning om det blir oavgjort igen så avgör lotten.

3.4 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är medlemmar av Helltown Hellcats Roller Derby
Club som är fyllda 18 år. Alla medlemmar får nominera.

3.5 § Ärenden som skall behandlas under årsmöte
-

Fastställande av röstlängd, (vilka som ska få rösta)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av en protokolljusterare tillika en rösträknare
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse
Styrelsens ekonomiska rapport
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
Val av kassör (2-årsperiod)
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Val av revisorer och suppleanter
Val av valberedningen och suppleanter
Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna)
Inkomna motioner
Övrigt

3.6 § Revision
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före
årsmötet.

3.7 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.Styrelsen är skyldig att kalla
föreningens medlemmar till extra årsmöte när revisor eller minst en tiondel av
föreningens medlemmar skriftligen begär detta. Begäran skall innehålla motivering och
lämnas till styrelsen. Styrelsen måste senast 14 dagar efter mottagen begäran kalla till extra
årsmöte som skall äga rum inom två månader från mottagen begäran. Dagordning skall
skickas ut senast 14 dagar före mötet.Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet
behandlas. I övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

3.8 § Valberedning
Valberedningen väljs av medlemmarna på årsmötet inför nästa år. Vid avhopp av
valberedningen tillsätter styrelsen en ansvarig.
Valberedningens uppgifter:
- inför årsmötet föreslå kandidater till styrelse, suppleanter till styrelse samt revisor.
- senast fyra veckor före årsmötet meddela föreningens medlemmar sina förslag till
ovanstående poster.
- vid årsmötet presentera samtliga skriftliga och muntliga förslag som kommit in till
valberedningen
Valberedningen kan inte nominera sig själv.

Kapitel 4; Styrelsen
4.1 § Sammansättning
Ny styrelse väljs vid årsmöte januari/februari varje år. Styrelsen består av ordförande, vice
ordförande, kassör och minst 1 ledamot. Ytterligare en ledarmot och två suppleanter kan
väljas in i styrelsen vid årsmötet vid behov.
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Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Minst sex
styrelsemöten ska hållas per år. Ett ska vara innan februari är slut så styrelsen kan planera
inför det nya året.
Mandatperioden sträcker sig från invalet på årsmöte till nästkommande årsmöte.

4.2 § Styrelsens åliggande
Styrelsen skall - inom ramen för Riksidrottsförbundets, vederbörande Svenska
Skridskoförbundet och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda
planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
- Tillse att föreningen följer gällande lagar och bindande regler.
- Förbereda årsmöte.
- Verkställa att årsmötet genomförs enligt stadgarna.
- Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
- Ansvara för och förvalta föreningsmedel.
- Tillsätta revisorerna räkenskaper.
- Styrelsen röstar fram och avsätter coacher.
- Följa riktlinjerna.

4.3 § Ordföranden
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 följs. Har ordföranden förhinder skall vice
ordföranden träda in i ordförandens ställe. Skall utföra de uppgifter styrelsen tilldelar.

4.4 § Vice ordförande
Vice ordförande är ansvarig att träda in i ordförandens ställe då denna har förhinder. Vice
ordförande bör närvara vid styrelsemöten samt har rösträtt. Skall utföra de uppgifter
styrelsen tilldelar.

4.5 § Kassör
Kassören bör närvara vid styrelsemöten samt har rösträtt. Skall utföra följande:
- de uppgifter styrelsen tilldelar.
- föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
föreningen.
- Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över
föreningens räkenskaper.
- Årligen upprätta balans - samt resultaträkningar.
- Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
- Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
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Kostnader utöver fasta fakturor skall godkännas av styrelsen

4.6 § Ledamot
Ledamot bör närvara vid styrelsemöten samt har rösträtt. Skall utföra de uppgifter styrelsen
tilldelar.

4.7 § Suppleant
Suppleant bör närvara vid styrelsemöten, har ej rösträtt. Skall utföra de uppgifter styrelsen
tilldelar.
Vid tillfälligt förhinder för ledamot att utföra sitt styrelseuppdrag inträder suppleant enligt
fastställd turordning.

4.8 § Sekreterare
Sekreterare utses av styrelsen och tillfaller en i styrelsen. Sekreteraren skall föra protokoll
över styrelsens möten och arbete. Sekreteraren sammanfattar protokoll och lägger upp
dessa tillgängliga för styrelsen inom 2 veckor efter möte. Sekreterare utses vid varje
styrelsemöte.

4.9 § Revisor
Beslut om revisor tillfaller styrelsen. Medlemmarna har rätt att överklaga eller begära
omräkningar om konflikt skulle uppstå. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av
föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

4.10 § Avhopp i styrelsen
Vid avhopp från styrelsen skall en skriftlig uppsägning lämnas till övriga styrelsemedlemmar.
Rösträtten försvinner omedelbart men personen är kvar som latent styrelsemedlem i två
veckor (fyra veckor för kassör) för att hjälpa till att överlämna sina arbetsuppgifter.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma
turordning och innehar denna post fram till nästa årsmöte.
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