STADGAR FÖR HÄLSOMAGASINET I SVALÖV STIFTAD DEN 27 FEBRUARI 1992
(under namnet Svalövs Atletic Club)
ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att bedriva framför allt styrketräning, styrkelyft och aerobics,
gruppträning, men även andra motionsformer. Därigenom vill föreningen medverka till ett
ökat fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, god kamratskap och god idrottsanda.
Föreningen vill utveckla dessa motionsformer med hög kvalité, anpassad till olika
målgrupper. Hemort är Svalöv.
MEDLEMSKAP
§ 1.
Medlem skall godkännas av styrelsen eller av denna utsedd person och medlemskap erhålles
sedan stadgade avgifter erlagts. Stödmedlem äger ej utan särskilt samtycke av styrelsen rätt att
träna i föreningens lokaler. Genom beslut på årsmöte kan medlem som gjort sig förtjänt därav
bli hedersmedlem.
§ 2.
Medlem som önskar utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen eller av
denna utsedd person och blir därmed efter beslut härom befriad från medlemskapet på de
villkor som styrelsen eller av denna utsedd person beslutar om.
§ 3.
Medlem som ej erlagt stadgade avgifter, brutit mot dessa stadgar, brutit mot av styrelsen eller
av denna utsedd person uppgjorda föreskrifter eller i övrigt skadat föreningen eller dess
intressen, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Vid lindrigare brott mot ovanstående kan styrelsen besluta om avstängning av medlem från
träning och tävling under maximalt en månad. Vid lindrigare brott mot ovanstående kan
styrelsen eller av styrelsen utsedd person besluta om omedelbar avhysning från föreningens
lokal. En avhysning gäller omedelbart och under högst ett dygn
Vid lindrigare brott mot ovanstående kan styrelsen besluta om avstängning av medlem från
träning och tävling. En avstängning kan gälla under två dygn upp till som längst tre månader.
Beslut om uteslutning får ej fattas förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom 14 dagar
avgiva yttrande i ärendet till styrelsen. Grundas beslutet om uteslutning på bristande betalning
av avgifter åligger det styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna erläggs före
besvärstidens utgång. Medlem som av styrelsen uteslutits äger rätt att vid nästkommande
föreningsmöte söka ändring av styrelsens beslut under förutsättning att denne inom 14 dagar
efter delgivning av styrelsens beslut hos denne anmäler besvär över beslutet. Sedan beslut om
uteslutning vunnit laga kraft upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den förutvarande
medlemmen
AVGIFTER
§ 4.

Alla avgifter fastställes på föreningsmötet som avhålles före oktober månads utgång, för
nästkommande år och inkasseras av styrelsen eller av denna utsedd person.
Hedersmedlem är befriad från alla avgifter.
DELTAGANDE I TÄVLING OCH UPPVISNING
§ 5.
Medlem äger ej rätt utan styrelsens eller av denna utsedd persons medgivande deltaga i
tävling eller uppvisning inom föreningens verksamhetsområde.
STYRELSEN
§ 6.
Föreningens angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av: Ordförande, kassör samt
ytterligare sex (6) ordinarie ledamöter.
Till styrelsen finns också knutet fyra (4) styrelsesuppleanter. Således består föreningens
styrelse av åtta (8) ordinarie ledamöter och fyra (4) suppleanter. Styrelsen kan till sig
adjungera medlem för speciella uppgifter under tid som styrelsen avgör.
Styrelsen utses av föreningen årsmöte..
§ 7.
Styrelsen skall verka för att ingen doping av någon form får förekomma i föreningen. Vidare
är det styrelsens eller av denna utsedd persons skyldighet att tillse att medlem blir upplyst om
Riksidrottsförbundets dopingregler och påföljderna för brott mot dessa vid inträde i
föreningen. Skulle trots detta medlem ertappas med positivt dopingprov är det styrelsens eller
av denna utsedd persons skyldighet att under avstängningstiden informera den avstängde om
såväl de medicinska som de etiska och moraliska aspekterna av doping. Denna information
skall ske med målsättningen att efter avstängningstiden återföra medlemmen i den idrottsliga
gemenskapen.
§ 8.
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande och är beslutsmässig då minst hälften
av ledamöterna är närvarande.
§ 9.
Ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens arbete och övervakar
stadgarnas efterlevnad. I övrigt fördelas styrelsens arbetsuppgifter bland ledamöterna eller till
av styrelsen utsedd person enligt styrelsens beslut.
§ 10.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
MÖTEN
§11.
Föreningen skall avhålla två (2) föreningsmöten per verksamhetsår, varav årsmötet i mars
månad räknas som det ena av dessa och det andra föreningsmötet skall avhållas före oktober
månads utgång. Tid och plats för möten bestämmes av styrelsen under iakttagande av att
kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före mötet och till föreningsmöte skall det ske
senast 10 dagar före mötet. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse liksom

dagordning för årsmötet skall finnas tillgängligt för medlem senast fem (5) dagar före
årsmötets avhållande.
§ 12.
Rösträtt tillkommer enbart medlem som erlagt stadgade avgifter och rösträtt får ej utövas
med fullmakt. Stödmedlem och hedersmedlem äger yttrande, förslags- och rösträtt. Ej
röstberättigad medlem äger ej heller yttrande och förslagsrätt.
§ 13.
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som närvarar.
§ 14.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
3. Val av två (2) justeringsmän vilka tillika är rösträknare.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse.
5. Föredragning av ekonomisk berättelse.
6. revisorernas berättelse.
7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av:
Vid udda årtal väljes:
A) Ordförande för en tid av två (2) år.
B) Tre (3) ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år. Vid jämna årtal väljes:
C) En kassör för en tid av två (2) år.
D) Tre (3) ordinarie styrelseledamöter för en tid av två (2) år. Varje år väljes:
E) Fyra (4) styrelsesuppleanter för ett (1) år.
F) Två (2) revisorer för ett (1) år.
G) Två (2) revisorersättare för ett (1) år.
H) Valberedning om tre (3) ledamöter för ett (1) år.
9. Fastställande av verksamhetsplan.
10. Fastställande av budget. Vid föreningsmötet som skall avhållas före oktober månads
utgång skall följande ärenden förekomma: 1. Fastställande av avgifter för nästkommande år.
§ 15.
Styrelsen konstitueras senast 14 dagar efter årsmötet.
§ 16.
Förslag till ärenden att behandlas på förenings- eller årsmöte skall vara styrelsen tillhanda
senast tio (10) dagar före mötet.
VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
§ 17.
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 01-01 -- 12-31.
REVISION
§ 18.

Räkenskaper och därtill hörande handlingar skall ställas till revisorernas förfogande senast tre
(3) veckor före årsmötet. Revision skall vara såväl en verksamhetsrevision som en granskning
av styrelsens ekonomiska förvaltning.
BESLUT
§19.
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering. Vid votering fastställes
utgången genom enkel majoritet. I frågor som enligt stadgarna kräver annan majoritet skall
detta beaktas. Om det vid votering uppstår lika röstetal skall det förslag vinna som biträtts av
mötesordförande. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
§ 20.
Beslut av ekonomisk karaktär får ej fattas om frågan ej behandlats av styrelsen och är
upptagen på föredragningslistan för förenings- eller årsmötet.
STADGEFRÅGOR
§ 21.
Beslut om revidering av dessa stadgar får endast fattas på årsmöte och beslut fattas genom
enkel majoritet. Beslut om föreningens upplösning skall fattas på två (2) årsmöte med
mellanliggande verksamhetsår.
§ 22.
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets normalstadgar.
§ 23.
Det är alla medlemmars rätt att vid uppmaning erhålla dessa stadgar samt att genomgå
föreningens protokoll förda vid förenings- och årsmöten.
Vad gäller styrelsens protokoll skall dessa granskas av föreningens revisorer om medlem så
påkallar.
Dessa stadgar har antagits av föreningens ordinarie årsmöte den 27 februari 1992.
Stadgarna reviderades vid årsmötet den 31 januari 1995.
Stadgarna reviderades vid årsmötet den 26 februari 1997.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 26 februari 1998.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 29 februari 2000.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 28 mars 2007.
Stadgarna reviderade vid årsmötet den 31 mars 2009.

