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STADGAR
ANTAGNA 980518, REVIDERADE AV FÖRENINGSMÖTE 150930 OCH 170928
§ 1 Omfattning och ändamål
Stockholms Studenters Idrottsförening (i denna stadga benämnd ”föreningen”) är en ideell
förening med ändamål att främja intresset för och bereda tillfälle till motion samt verka för ett
varierat utbud av fysisk aktivitet, samt därmed förenlig verksamhet, för högskolestuderande i
Stockholmsregionen.
§ 2 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår skall vara 1 juli – 30 juni.
§ 3 Medlemskap
Medlem intages i föreningen av styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av medlemsavgift
om sådan avgift fastställts av föreningsmötet. Styrelsen får uppdra åt särskild person att intaga
medlem.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det finns goda skäl att antaga att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens ändamål. Styrelsen fattar beslut om avslag på medlemskap.
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
§ 4 Medlems rättigheter
Medlem som erlagt medlemsavgift har rätt att delta i möten och andra sammankomster som
anordnas för medlemmarna. För att ha rätt att delta i återkommande eller tillfälliga
idrottsaktiviteter skall medlem erlägga den deltagaravgift som styrelsen har fastställt för
respektive aktivitet.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
§ 5 Styrelsens åligganden
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen skall verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen, i enlighet med föreningens stadgar.
Det åligger styrelsen
att anställa personal
att utse funktionärer
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att fastställa löner, arvoden och andra ersättningar
att fastställa instruktioner för tjänstemän samt funktionärer inom föreningen
att tillse att för föreningen bindande regler iakttas
att verkställa av föreningsmötet fattade beslut
att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
att ansvara för och förvalta föreningens medel
att välja representanter som företräder föreningen
Styrelsen äger rätt att delegera en eller flera av ovanstående uppgifter till särskild arbetsgrupp
som utsetts inom styrelsen, alternativt särskild tjänsteman inom föreningen. Uppgifter eller
ansvarsområden som delegerats skall framgå av skriftlig delegationsordning där det stadgas på
vilket sätt uppgifterna bör utföras. Sådan delegationsordning skalla fastslås av styrelsen.
§ 6 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt 5 till 9 ledamöter. Samtliga val sker för
ett verksamhetsår i taget. Styrelsen utser inom sig sekreterare samt de övriga befattningar
som behövs.
§ 7 Kallelse till styrelsesammanträde
Styrelseordförande kallar till styrelsesammanträde. Kallelse, som skall vara skriftlig, skall utgå
minst tio dagar före sammanträdet tillsammans med föredragningslista. Övriga
möteshandlingar skall skickas till styrelsens ledamöter och ersättare senast två dagar före
sammanträdet.
Rätt att begära extra sammanträde tillkommer två styrelseledamöter i förening eller någon av
föreningens revisorer. Begäran om extra sammanträde skall vara skriftlig och skall ställas till
föreningens ordförande och vice ordförande. Extra sammanträde skall hållas inom tre veckor
från det begäran därom framförts.
§ 8 Styrelseledamöternas rättigheter
Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt tillkommer styrelsens ledamöter samt föreningens
revisorer och revisorssuppleanter. Rösträtt tillkommer styrelsens ordinarie ledamöter.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
§ 9 Adjungering
Styrelsen äger rätt att adjungera envar med yttranderätt.
§ 10 Omröstning
Omröstning skall ske öppet, såvida styrelsen ej beslutar annorlunda. Personval företas med
slutna sedlar, därest styrelseledamot det begär.
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§ 11 Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande vid omröstningen.
För styrelsens beslut gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som styrelsens
ordförande biträder. Vid personval skilje dock lotten.
§ 12 Protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras som justeras av styrelsens ordförande jämte
justeringsman. Protokollet skall föreligga i justerat skick inom tre veckor från sammanträdet.
Protokollet skall tillställas samtliga vid sammanträdet närvaroberättigade snarast därefter,
dock senast i samband med utsändandet av sammanträdeshandlingar till påföljande möte.
Medlem äger rätt att ta del av styrelsens protokoll.
§ 13 Befattningshavare
Föreningens befattningshavare utgörs av förtroendevalda, funktionärer och tjänstemän.
Förtroendemän är de av föreningsmötet valda styrelseledamöterna.
Funktionärer är de idrottsledare och instruktörer som är verksamma inom föreningen.
Tjänstemän är all anställd personal i föreningen.
§ 14 Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande skall leda styrelsens arbete och utöva den långsiktiga ledningen av
föreningens verksamhet samt representera föreningen. Vid förfall för ordföranden eller eljest
efter dennes förordnande inträder vice ordföranden i dennes befogenheter. I det fall vice
ordförande inträder som tillförordnad ordförande för återstoden av ett verksamhetsår skall
styrelsen inom sig utse ny vice ordförande för samma tidsperiod.
§ 15 Ekonomi
Föreningen ska ha en Reservfond och en Dispositionsfond
Reservfonden skall ekonomiskt säkra verksamheten i föreningen på kort och medellång sikt. I
första hand skall Reservfonden vara uppbyggd mot bakgrund av eventuella uteblivna eller
kraftigt minskade statliga eller kommunala bidrag, alternativt en kraftig minskning av
deltagaravgifter som ej kunnat förutses. Reservfondens medel bör omfatta omkring tjugofem
procent av föreningens omsättning.
För Dispositionsfonden skall gälla av föreningsmötet fastställda bestämmelser.
Förutom dessa fonder kan föreningsmötet på förslag av föreningens styrelse fatta beslut om
att inrätta andra fonder, samt bestämmelser för dessa.
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§ 16 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen, eller av de som styrelsen utser. Dock skall minst två
firmatecknare utses, som tecknar firman i förening. Särskild bankräkning eller konto må efter
styrelsens beslut därom disponeras av därtill särskilt förordnad befattningshavare ensam.
§ 17 Revision
Styrelsen skall upprätta resultat- och balansräkning.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, föreningsmötesprotokoll,
styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när
de så begär.
När det gäller revision av förvaltningen för det föregående räkenskapsåret skall styrelsen
tillhandahålla verksamhetsberättelse och årsbokslut till revisorerna senast tre veckor före
dechargemötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 10 dagar före
dechargemötet.
§ 18 Föreningsmöte
Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie föreningsmöte
sammanträder årligen andra och tredje kvartalen. Andra kvartalets föreningsmöte benämnes
årsmötet och tredje kvartalets föreningsmöte benämnes dechargemötet. Kallelse till
föreningsmöte skall skickas ut till samtliga medlemmar och kungöras på föreningens hemsida
senast tre veckor före föreningsmöte. Styrelsen bestämmer plats och tidpunkt för mötet.
För att äga rösträtt på föreningsmöte skall medlem ha erlagt sin medlemsavgift och anmält sin
närvaro senast en vecka före mötet. Denna rösträtt är personlig och får inte överlåtas på
annan. Motionsrätt tillkommer samtliga medlemmar. Väckta motioner skall vara styrelsen till
handa senast två veckor före föreningsmöte.
Dagordning inklusive samtliga bilagor skall hållas tillgängliga och anslås på föreningens
hemsida senast en vecka före föreningsmöte. Föreningsmöte är beslutsmässigt med det antal
röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen före mötet.
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§ 19 Årsmöte
Vid Årsmötet skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordningen
Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
Val av ordförande för styrelsen för nästkommande verksamhetsår
Val av vice ordförande för styrelsen för nästkommande verksamhetsår
Val av ledamöter i styrelsen för nästkommande verksamhetsår
Eventuella fyllnadsval
Val av valberedning
Eventuella propositioner
Eventuella motioner
Övriga frågor
Mötets avslutande
§ 20 Dechargemöte
Vid Dechargemötet skall följande ärenden behandlas:
Mötets öppnande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhetsberättelse för det föregående verksamhetsåret
Styrelsens resultat- och balansräkning för det föregående verksamhetsåret
Revisorernas berättelse för det föregående räkenskapsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående verksamhetsåret
Val av en verksamhetsrevisor och suppleant för tiden intill nästa dechargemöte
Val av en ekonomisk revisor och suppleant för tiden intill nästa dechargemöte
Eventuella fyllnadsval
Eventuella propositioner
Eventuella motioner
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Övriga frågor
Mötets avslutande
§ 20 Extra föreningsmöte
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra föreningsmöte, om sådant möte är
påkallat. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av
skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av
föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 3 veckor kalla till mötet, får den som
krävt mötet kalla till detta.
Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. I övrigt gäller för extra
föreningsmöte vad som ovan stadgas beträffande ordinarie föreningsmöte.
§ 21 Beslut, omröstning
Beslut fattas medelst acklamation. Om votering begärs skall sådan genomföras. Omröstning
avgörs i alla frågor, där annat ej har stadgats, genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att personval skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad
medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör
lotten. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 22 Valberedning
Valberedningen består av valberedningens ordförande samt 2–4 ledamöter. Valberedningens
uppgift är att lämna ett förslag på förtroendemän samt revisorer vilka skall väljas på
föreningsmöte.
Valberedningen skall överlämna sitt förslag till styrelsen senast 10 dagar före föreningsmöte,
och förslaget skall anslås på föreningens hemsida senast 7 dagar före föreningsmötet.
Valberedningen bör i sitt arbete inhämta nomineringar från de större studentkårer och
studentorganisationer som föreningen har samarbetsavtal med.
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§ 23 Stadgeändring
Förslag till ändring av denna stadga eller till föreningens upplösning må väckas av ledamot i
föreningens styrelse eller av minst tjugo medlemmar tillsammans. Förslaget skall skriftligen
inlämnas till föreningens styrelse, som efter behandling på närmast följande ordinarie
styrelsesammanträde tillställer förslaget eget yttrande.
För ändring av stadgan fordras att beslut härom fattas vid två på varandra följande ordinarie
föreningsmöten, dock ej under samma verksamhetsår. Vid båda möten krävs tre fjärdedelars
majoritet för förslaget.
§ 24 Stadgetolkning
Denna stadga tolkas av en kommitté bestående av föreningens ordförande samt föreningens
verksamhetsrevisor och ekonomisk revisor. Till kommittén skall även suppleanter för
revisorerna kallas, dock äger suppleant endast rösträtt vid förfall från respektive ordinarie
revisor.
För att stadgetolkningskommittén skall vara beslutsför krävs att samtliga ledamöter kallas med
minst en veckas varsel, eller samtyckt till att sammanträda vid en tidigare tidpunkt, samt att
samtliga ledamöter deltar i överläggningarna. Stadgetolkningskommitténs mening är den som
majoriteten av ledamöterna uttalar.
§ 25 Upplösning
För genomförandet av upplösning av föreningen gäller vad som är stadgat i § 22 ovan.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål.

