
STADGAR för LÅNGHUNDRA IF 
 

Bildad 1933-01-21 
 

Stadgarna reviderade 2013-03-20 
 
 

Idrottens mål och inriktning 
 

Idrott skall inriktas mot att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt 
och kulturellt avseende. 
 
Idrott skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan 
ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar. 
 
Idrott skall organiseras efter demokratiska principer varvid individuellt inflytande och 
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. 
 
Idrott skall verka som nationellt och internationellt kontaktmedel och respektera alla 
människors lika värde. 
 
 

 
 
 
§1  Medlem 
 
§1.1  Medlemskap 
 
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av 
inträdesavgift om sådan fastställts av årsmötet. Styrelsen får uppdra åt kommitté eller 
särskild person att intaga medlem. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer 
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut om avslag får endast fattas av 
styrelsen. 
 
Genom årsmötesbeslut får person kallas till ständig medlem eller hedersmedlem liksom till 
hedersledamot eller ständig ledamot i styrelsen. 
 
 
§1.2  Utträde ur föreningen 
 

”Långhundra IF har till huvudändamål att verka i enlighet med 
idrottens mål och inriktning. Föreningen skall även verka för kontakt 
mellan idrott och andra kulturella och sociala verksamheter och i enlighet 
med detta upplåta Staffansgården som allmän samlingslokal så långt 
huvudändamålet tillåter. Föreningens hemort är Knivsta.” 



Medlem som vill utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som ej betalat årsavgift på två år anses ha begärt 
utträde ur föreningen. 
 
 
§1.3  Uteslutning ur föreningen 
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne motarbetat 
föreningens ändamål eller skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av 
styrelsen. 
 
Beslut om uteslutning, samt skäl härför, skall redovisas skriftligen för den uteslutne. Denne 
har också möjlighet att överklaga sådant beslut i enlighet med RF:s stadgar. 
 
 
§1.4  Medlems rättigheter 
 
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 
 
Medlem har rätt att delta i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna. 
 
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter. 
 
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösande av 
föreningen. 
 
 
§1.5  Medlems skyldigheter 
 
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats 
inom föreningen. 
 
Medlem skall betala den årsavgift som beslutas av årsmötet. Hedersmedlem är befriad från 
årsavgift. 
 
Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande från styrelsen. 
 
 
§2  Styrelse 
 
§2.1  Styrelsens uppgifter 
 
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna skall inom ramen för RF:s och 
respektive specialförbunds stadgar verka för föreningens utveckling och tillvarata 
medlemmarnas intressen. 
 
Det åligger styrelsen att 
 
• verkställa av årsmötet fattade beslut 
• planera och leda arbetet inom föreningen 
• tillse att föreningens stadgar och övriga regler följs 
• ansvara för och förvalta föreningens medel 
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• förbereda årsmötet 
• lämna handlingar för revision senast 21 dagar före årsmötet 
 
 
§2.2  Styrelsens sammansättning 
 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och en representant för varje kommitté i 
föreningen. Ordförande väljs på årsmöte för en tid av ett år. Halva antalet övriga 
styrelseledamöter väljs på årsmöte för en tid av två år.  
 
Styrelseledamot skall vara röstberättigad medlem i föreningen. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen får kalla enskild medlem till adjungerad 
ledamot av styrelsen. 
 
 
§2.3  Styrelsesuppleanter 
 
Suppleanter för styrelsemedlemmar som är kommittérepresentanter utses inom respektive 
kommitté. För övriga styrelsemedlemmar väljs på årsmöte två suppleanter. 
 
Avgår styrelseledamot under mandatperioden inträder suppleant, enligt fastställd turordning, 
i dennes ställe för tiden fram till och med nästa årsmöte. 
 
 
§2.4  Firmateckning 
 
Föreningens firma tecknas av den som styrelsen utser därtill. 
 
 
§2.5  Styrelsesammanträden 
 
Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så 
bestämmer. 
 
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga styrelseledamöter kallats till sammanträdet och 
minst hälften av dessa är närvarande.  
 
Vid styrelsemöte skall protokoll föras. 
 
 
§2.6  Revision 
 
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall på årsmöte väljas två 
revisorer jämte två suppleanter för tiden till och med följande årsmöte. 
 
Revisorerna skall till styrelsen lämna revisionsberättelsen senast sju dagar före årsmötet. 
 
 
§3  Verksamhet 
 
§3.1  Verksamhetsår 
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Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 
 
 
§3.2  Kommittéer 
 
För att planera och ansvara för viss del av föreningens verksamhet utses kommittéer. Om 
kommitté bildas vid annan tidpunkt än årsmöte skall detta stadfästas vid kommande 
årsmöte. 
 
Kommittéledamot skall vara röstberättigad medlem av föreningen. 
 
Årsmötet utser kommittéledamot att som kommittérepresentant vara styrelseledamot (§2.2). 
 
 
§4  Årsmöte 
 
§4.1  Årsmötestidpunkt 
 
Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer tid och plats för mötet. 
Kallelse till årsmöte skall ske minst 14 dagar före mötet. 
 
 
§4.2  Dagordning 
 
Dagordning för årsmöte skall offentliggöras för medlemmarna senast fyra dagar före mötet. 
 
Följande ärenden skall avhandlas 
 
1. Mötets öppnande 
2. Fastställande av röstlängd 
3. Prövning av kallelseåtgärder 
4. Fastställande av dagordning 
5. Val av mötesordförande 
6. Val av mötessekreterare 
7. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse 
9. Verksamhetsårets resultat- och balansräkning 
10.Revisionsberättelse 
11.Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
12.Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgifter för kommande 

verksamhetsår 
13.Val av styrelseordförande, sekreterare och kassör 
14.Val av kommittéernas styrelserepresentanter 
15.Val av två styrelsesuppleanter 
16.Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
17.Val av valberedning 
18.Val av ombud enl. §7 och val av övriga funktionärer 
19.Behandling av frågor och förslag som väckts av styrelsen, eller som lämnats till styrelsen 

senast tre veckor före mötet 
20.Övriga frågor 
21.Mötets avslutande 
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Fråga rörande stadgeändring, föreningens upplösande eller som är av avgörande 
ekonomisk betydelse får ej avgöras på årsmöte om den ej finns med på dagordningen. 
 
 
 
§4.3  Röstning 
 
Medlem är röstberättigad om denne har betalt föreskrivna avgifter och under året fyller lägst 
tolv år. Hedersmedlem och ständig medlem har rösträtt. 
 
Rösträtt är personlig och får ej överlåtas. 
 
Medlem som ej är röstberättigad har yttranderätt och förslagsrätt. 
 
 
§4.4  Beslut 
 
Årsmötet är beslutsmässigt om minst fyra röstberättigade medlemmar är närvarande. Beslut 
fattas med enkel majoritet, dock undantaget stadgefrågor och beslut om föreningens 
upplösande (se § 6). Omröstning sker öppet eller, om medlem så begär, slutet. 
 
Vid lika röstetal vinner det förslag som biträdes av mötesordföranden utom vid personval då 
lottning avgör. 
 
 
§5  Extra möte 
 
Styrelsen får kalla till extra möte då sådant är påkallat, då revisorerna skriftligen så kräver 
eller för angivet ändamål då sådant begärs av minst 10 % av föreningens medlemmar. 
 
Kallelse till extra möte skall ske minst sju dagar före mötet varvid även dagordning skall 
anges. 
 
Underlåter styrelsen att kalla till extra möte får den som begär mötet kalla till detta. 
 
Vid extra möte får endast ärende som är angivet i dagordningen avgöras. Rösträtt och 
beslutsmässighet vid extra möte är detsamma som vid årsmöte. 
 
 
§6  Stadgefrågor 
 
§6.1  Stadgar 
 
Endast årsmöte får ändra föreningens stadgar. Beslut i denna fråga kan fattas om minst 2/3 
av antalet avgivna röster biträder beslutet. 
 
Styrelsens ordförande och sekreterare skall tillse att stadgar, föreskrifter och anvisningar 
finns tillgängliga för medlemmarna. 
 
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar, respektive specialförbunds stadgar samt 
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 
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§6.2  Föreningens upplösande 
 
Endast årsmöte får upplösa föreningen. Beslut i denna fråga får fattas om minst 2/3 av 
antalet avgivna röster biträder beslutet. 
 
I beslut om föreningens upplösande skall anges att föreningens tillgångar skall användas till 
bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte styrelse- och årsmötesprotokoll i ärendet 
samt revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkning, skall delges vederbörande 
specialförbund. 
 
 
§7  Medlemskap i organisationer 
 
Föreningen skall vara medlem i de specialförbund inom RF som föranledes av föreningens 
verksamhet samt i Bygdegårdarnas Riksförbund. Ombud som representerar föreningen i 
specialförbunden utses av årsmötet. 
 
 
§8  Staffansgården 
 
Staffansgården skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, 
andra föreningar och privatpersoner i Knivsta kommun, samt till kommunen och andra delar 
av den offentliga sektorn. 
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