AKROPOLIS IF
Grundad1968

STADGAR
§ 1. Föreningens verksamhetsområde
Föreningens verksamhetsområde är Stockholm.

§ 2. Föreningens ändamål
a) Föreningens ändamål är att utöva idrott, att ge sina medlemmar möjlighet att trivas
fysiskt och psykiskt, höja vänskapsandan och att verka för ett rättvisst och sportsligt
uppträdande.
b) Föreningens verksamhet verkar för lagsporten fotboll.
c) Verksamhetsutövningen är baserad i den andan som är nämnd ovan samt i
förordningarna gällande myndigheter och förbund som föreningen är medlem i.
d) Föreningen är oberoende av olika organisationer, partier, företag och individer.
e) Föreningen verkar aktivt för en dopingfri idrott.

§ 3. Medlemmar
a) Medlem i Akropolis IF kan bli den som accepterar föreningens stadgar. Detta
oberoende av nationalitet, religion och kön.
b) Medlem kan bli den som har betalat den av styrelsen angivna årsavgift.
c) Medlem kan inte bli någon som motarbetar föreningens verksamhet och ändamål.

§ 4. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
a) Medlemmarna har rätt att delta i årsmöte eller extramöte som föreningen kallar till.
b) Medlemmarna har rätt att bli informerade om alla ämnen som berör föreningen.
c) Medlemmarna har skyldighet att betala den årsavgift som styrelsen fastställer.
d) Alla medlemmar som har bidragit till föreningens bevarande och utveckling kan,
efter beslut av föreningens styrelse eller årsmöte, bli hedersmedlemmar.

§ 5. Föreningens organ
Föreningens organ är:
1.
2.
3.
4.

Föreningens årsmöte, extra årsmöte
Föreningens styrelse
Revisionskommittén
Valberedningskommittén

§ 6. Årsmöte
a) Årsmötet är det högsta beslutande organet och hålles en gång om året i slutet av
oktober eller i början av november.
b) Extra årsmöte tillkallas när årsmötet bestämmer detta, när den utvalda styrelsen
bestämmer eller när en 1/3 av medlemmarna kräver detta.
c) Kallelse till årsmöte eller extramöte meddelas till medlemmarna 3 veckor innan
mötet med plats och tid samt ämnen som ska diskuteras.
d) Rätt att delta i ovanstående möten har alla medlemmar.
e) Årsmötet eller extramötet har fulltalighet när 51% av medlemmarna är närvarande.
Om fulltalighet inte finns då uppskjuts mötet under en timme och efter detta börjar
mötet oberoende av de närvarande medlemmarnas antal.
f) Alla beslut är ett majoritets beslut.
g) Alla medlemmar som har fyllt 15 år har rätt att välja och bli valda i föreningens
organ.
h) Årsmöte har fastställda riktlinjer och dagordning. Dagordningen skall bestå av
följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fulltalighet
Val av ordförande/sekreterare
Verksamhetsberättelse för avgående styrelse
Revisionsberättelse
Diskussion angående verksamhetsberättelse för avgående styrelse
Godkännande av styrelsens avgång
Diskussion om de ämnen som tagits upp på årsmötet
Val av styrelse och olika kommittéer

§ 7. Extramöte

Dagordningen på eventuellt extramöte är förutbestämd och följer årsmötets förordning.

§ 8. Valberedningskommitté
Valberedningskommittén består av 3 medlemmar som blir valda för 1 år. Den följer
föreningens verksamhet och diskuterar med medlemmarna samt föreslår till årsmötet
medlemmar som kommittén finner lämpliga att bli valda i föreningens styrelse.
Naturligtvis har alla medlemmar rätt till förslag. Man har rätt att föreslå sig själv eller
andra medlemmar.

§ 9. Revisionskommitté
Revisionskommittén väljs på årsmötet och består av tre medlemmar.
Kommittén väljer en ordförande, kontrollerar den ekonomiska verksamheten i föreningen
efter att ha informerat kassören 10 dagar i förväg.
Kommittén kontrollerar föreningens ekonomiska verksamhet en vecka före årsmötet och
lägger fram den på årsmötet. Detta är obligatoriskt.

§ 10. Styrelse
Styrelsen består av 7 medlemmar som blir valda på årsmötet enligt nedan:
4 st för 2 år och 3 st för 1 år.
Styrelsen väljer på sitt första sammanträde ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör
och ansvariga för andra områden.

§ 11. Styrelsens befogenheter
Styrelsen är föreningens verksamma organ och har skyldighet att verkställa de beslut som
tagits fram på årsmötet.
Att organisera och verkställa föreningens aktiviteter
Att förvalta föreningens egendom.
Styrelsen sammanträder 1 gång/månad. Sammanträden kallas av ordförande eller i
hans/hennes frånvaro av vice ordförande.
Beslut tas när mer än hälften (51%) av de ordinarie styrelsemedlemmarna är närvarande.
Alla beslut är majoritets beslut. I de fall där likställdhet råder har ordföranden eller den
som är ordförande vid det tillfället en utslagsgivande röst.

§ 12. Styrelsemedlemmarnas befogenheter

a) Ordförande: Ordföranden representerar föreningen gentemot organisationer,
föreningar, myndigheter, personer. Orföranden kallar till styrelsemöten och är själv
ordförande i sammanträdet. Han/hon samordnar föreningens verksamhet samt
styrelsemedlemmarnas verksamhet.
b) Viceordförande: Viceordföranden har ordförandens befogenheter i hans/hennes
frånvaro.
c) Sekreterare: Sekreteraren protokollför sammanträden, sköter administrationen och
vikarierar som ordförande i föreningens ”Public Relations” aktiviteter.
d) Kassör: Kassören är ansvarig för föreningens ekonomiska verksamhet. Kassören
har fullständiga befogenheter för föreningens ekonomi, såväl intäkter som utgifter.
e) Lagledare: Lagledaren är samordnare mellan styrelsen och idrottarna och dessutom
ansvarig för fotbollsverksamheten.

§ 13. Stadgarändring
Stadgarändring kan ske vid årsmötet eller i ett extra möte. Beslut för stadgarändring är ett
majoritets beslut och tas av 2/3 av de närvarande medlemmarna.

§ 14. Föreningens upplösande
Föreningens upplösande träder i kraft med ett majoritets beslut i två av varandra oberoende
möten, där 2/3 av medlemmarna måste närvara i var och ett av dessa möten.
Föreningens egendom delas enligt beslut som tagits i dessa möten.

