Stadgar IK Västra Mölndal
Stadgar för IK Västra Mölndal bildad 1978-05-31 under namnet Mölndals Budoklubb. Stadgar
antagna 78-05-31 och reviderade vid årsmötet 85-02-24, vid årsmötet 90-03-18 och vid årsmötet
08-01-20 då föreningen bytte namn till IK Västra Mölndal.

IK Västra Mölndals mål och inriktning
IK Västra Mölndal, IKVM, skall bedriva en verksamhet, huvudsakligen i judo, för alla människor,
oavsett ålder, ras, kultur, religion eller funktionshinder. Verksamheten, härefter enbart kallad judo,
skall utövas för att erhålla rekreation, motion, social gemenskap och/eller för att uppnå
tävlingsresultat.
IKVM skall ständigt sträva efter att göra verksamheten tillgänglig för ett ökat antal medlemmar.
Medlemsrekryteringen skall ske hos alla kategorier – ungdomar, juniorer och seniorer, såväl på
herrsidan som på damsidan.
Dessa medlemmar skall erhålla instruktion av en kader av instruktörer och tränare som via fastställda
utbildningsplaner är väl insatta i träningens tekniska, fysiologiska, metodiska, pedagogiska och sociala
sidor.
Tävlingsintresserade skall erbjudas möjlighet att tillvarataga sina intressen.
Nationellt och internationellt samarbete befrämjar IKVM:s utveckling och IKVM skall stödja och
uppmuntra detta till sina medlemmars gagn.
IKVM:s ungdomar skall erbjudas meningsfull och aktiv fritid där det skall finnas utrymme för olika
ambitionsnivåer. Träningsutbyte mellan olika klubbar skall stimuleras. Därigenom får ungdomarna
möjlighet till nya kontakter och samvaro.

Hemort
IKVM har sin hemort i Mölndals kommun.

Medlemskap
§1
Medlem intages i IKVM av styrelsen. Denna kan uppdraga åt styrelsemedlem att ansvara för detta.
Enskild person får upptas som medlem efter ansökan. Ansökan, vilken kan ske genom inbetalande av
fastställda års- eller halvårsavgifter, får avslås endast om det kan antagas att den sökande kommer
motarbeta IKVM:s intressen. Beslut om avslag får fattas endast av styrelsen.
Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i föreningen. På
förslag av styrelsen får årsmötet också kalla enskild person till hedersledamot i styrelsen. Sådan
ledamot har förslags- och yttranderätt och får utses till befattning. Ledamoten har dock ej rösträtt.
Hedersmedlem eller hedersledamot är att betrakta som ständig medlem respektive ständig ledamot.

§2
Medlem som vill utträda ur IKVM kan muntligen eller skriftligen meddela styrelsen detta och anses
då omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som under mer än ett års tid ej erlagt föreskrivna avgifter till IKVM anses ha begärt sitt
utträde.
Styrelsen har rätt att bestämma hur det skall förfaras med obetalda avgifter.
§3
Medlem får inte uteslutas ur IKVM av annat skäl än att medlemmen har försummat att betala
stadgade avgifter, motarbetat IKVM:s verksamhet eller uppenbarligen skadat IKVM:s intressen.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, efter att medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom 14
dagar.
I beslut om uteslutning skall skälen noga anses och medlemmen skall upplysas om rätten till
överklagning. Beslutet skall senas tre dagar efter uteslutningen skriftligen per post tillsändas
medlemmen.
Sedan beslutet fått bindande verkan får IKVM ej kräva medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem
§4
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna,
och att få fortlöpande information om IKVM:s angelägenheter.
Medlem skall följa IKVM:s stadgar och andra föreskrifter beslutade av styrelsen.
Medlem har ej rätt till IKVM:s behållning vid ett eventuellt upplösande av föreningen.
§5
Medlem skall betala de avgifter som bestämts av årsmötet. Hedersmedlem och hedersledamot är
befriade från avgifter. De är också berättigade till fritt deltagande i alla arrangemang som anordnas
av IKVM i dess hemort.
Medlemskap kan ej överlåtas eller utlånas.
§6
Medlem har rätt att deltaga i all den verksamhet som IKVM bedriver under de former som bestämts
av styrelsen. Medlem får inte deltaga i tävling, uppvisning eller gradering utan styrelsens tillstånd.
Beslut härom kan styrelsen uppdraga åt enskild styrelseledamot att fatta.

Styrelsen
§7
IKVM:s angelägenheter handhas av styrelsen. Det åligger styrelsen att tillse att föreskrifter fattade av
dem själva, SDF, DF, SF och RF följs.

§8
Styrelsen består av ordförande och sex övriga ledamöter jämte två suppleanter.
§9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet.
§10
Föreningens firma tecknas av styrelsen på sätt som den bestämmer.
§11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga medlemmar i den kallats till mötet minst tre dagar före
mötet.
Vid fara i dröjsmål kan ordföranden själv fatta de beslut som normalt skall fattas av styrelsen.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§12
Ordföranden är IKVM:s officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och
arbete och övervakar att regler och beslut följ. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i
hans ställe.
Sekreteraren skall förbereda IKVM:s och styrelsens möten. Han skall föra protokoll över dessa och
registrera och förvara IKVM:s skriftliga handlingar. Han skall tillse att fattade beslut verkställs inom
angiven tid och förvara kopior på utgående skrivelser.
Sekreteraren upprättar tillsammans med ordföranden förslag till verksamhetsberättelse.
Kassören ska se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter, och driva in och verkställa
betalningar samt föra verifikationer över dessa. Han skall ansvara för att bidrag som IKVM kan erhålla
blir sökta.
Kassören skall svara för en god bokföring av IKVM:s räkenskaper. I förekommande fall skall kassören
ansvara för att särskild uppgift, deklaration, arbetsgivar- och kontrolluppgifter etc, blir lämnad inom
föreskriven tid till berörda myndigheter eller instanser. Kassören skall årligen upprätta balans- och
resultaträkning. Han har också ansvaret att tillse att IKVM och dess medlemmar är försäkrade till
betryggande belopp.
Styrelseledamöternas övriga uppgifter skall framgå av arbetsordning som ordföranden tillsammans
med styrelsen har att upprätta.

Verksamhets och räkenskapsår
§13
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden fr.om. 1 januari tom 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till årsmötet påföljande år.

Revision
§14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna styrelsens och IKVM:s handlingar när helst de så begär, samt
när det gäller revision för senaste räkenskapsåret senast en månad före årsmötet.
Revisionsberättelse skall av revisorerna överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

Sektioner och kommittéer
§15
Beslut om bildande eller nedläggande av sektion fattas av årsmötet, och vad gäller kommitté av
styrelsen.
Ledningen för varje sektion eller kommitté utövas av en ordförande och det antal sektions- eller
kommittéledamöter som årsmötet respektive styrelsen bestämmer.
Härutöver kan styrelsen bestämma att låta en av sina ledamöter ingå i sektionsstyrelsen.
§16
Styrelsen fastställer i skriftlig instruktion de befogenheter som sektion eller kommitté har.
Möten
§17
Med IKVM hålles årsmöte i februari månad. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse jämte dagordning tillsänds medlemmarna eller anslås i klubblokal senast tre veckor före
årsmötet.
Årsmöteshandlingarna skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§18
Medlem som under minst tre månader före årsmötet varit medlem i IKVM och som har fyllt 15 år har
rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas.
Medlem har oavsett längden på medlemskapet eller ålder förslags- och yttranderätt.
§19
Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
§20
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsmän som jämte ordföranden skall justera protokollet samt vara rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och i förekommande fall sektionernas
verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret.
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av avgifter
10. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
11. Val av styrelse och revisorer för en tid av ett år
a. Val av IKVM:s ordförande
b. Val av vice ordförande
c. Val av kassör
d. Val av fyra styrelseledamöter
e. Val av två styrelsesuppleanter
f.

Val av en revisor

g. Val av en suppleant till revisorerna
h. Val av tre personer till valberedningen varav en sammankallande
12. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen minst tio dagar
före årsmötet – vid förslag om stadgeändring dock minst 30 dagar före årsmötet.
13. Övriga frågor, dock ej av ekonomisk natur

Extra möte
§21
Styrelsen får kalla IKVM:s medlemmar till extra möte. De är skyldiga att göra detta om minst två av
revisorerna begär det och om minst en tiondel av IKVM:s röstberättigade begär det.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som begärt detta själv kalla
medlemmarna.
Kallelse jämte dagordning för mötet skall senast sju dagar före mötet anslås i klubblokal eller
tillsändas medlemmarna per post.
Vid extra möte får endast ärende i dagordningen avgöras. Om rösträtt vid extra möte gäller vad som
sägs i §18 och §19.

Beslut omröstning
§22
Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådan begärs. Med undantag av
stadgefrågor avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet.
Omröstning sker öppet om ej annat begärs.
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. Har ordföranden ej rösträtt
gäller lotten, liksom vid röstning om val.
Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor
§23
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa IKVM. I sådant fall krävs att minst 2/3 av
antalet angivna röster biträder beslutet.
§24
I beslut om upplösning av IKVM skall anges att IKVM:s tillgångar skall användas till bestämt
idrottsfrämjande syfte. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets beslut i
ärendet samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse skall omedelbart tillsändas SF. Beslut
om bildande eller nedläggande av sektion skall tillsändas SF.
§25
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar, SF:s stadgar, DF:s stadgar och SDF:s stadgar i tillämpliga
delar. Vidare gäller av dessa utfärdade föreskrifter, tävlingsreglementen och andra bestämmelser.
Ordföranden och sekreteraren skall tillse att alla dessa stadgar, föreskrifter och anvisningar finns
tillgängliga för IKVM:s medlemmar.
§26
IKVM:s verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar. I händelse av tvekan om stadgarnas riktiga tolkning
eller om fall skulle förekomma som inte varit förutsedda i stadgarna, hänskjutes frågan till
nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

