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Stadgar för Friidrottens Tränarförening
Föreningen bildades 1/12 1965. Dessa stadgar blev tagna vid årsmötet 971122. De har kompletterats efter årsmötet 990213.

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Fridrottens tränarförening har till uppgift att
- tillvarata medlemmarnas intresse
- verka för fortlöpande kompetenshöjning inom tränarkåren
- verka för upprätthållande och stärkande av friidrottens
anseende
- främja gott kamratskap inom tränarkåren
2 § Tillhörighet
Friidrottens tränarförening är en självständig och oavhängig
förening. Genom sin inriktning är dock de olika
organisationerna inom friidrotten nära samarbetspartners.
3 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och
styrelsen.
5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så
beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller
flera utsedda personer.
6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Verksamhets- och räkenskapsåret utgörs av ett vanligt
kalenderår. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötets
avslutning till och med årsmötet påföljande år.
7 § Stadgeändring
Ändring av stadgarna kan ske vid minst 2/3-delar av antalet
avgivna röster vid årsmöte.
8 § Upplösning av föreningen
För uppläsning av föreningen krävs beslut av årsmötet med
minst 2/3 av antalet avgivna röster. Föreningens tillgångar
skall användas till bestämt friidrottsfrämjande ändamål.

Föreningens medlemmar
9 § Medlemskap
Såväl professionellt som ideellt verksamma tränare, oavsett
nivå, utgör föreningens främsta målgrupp. Alla personer, som
stödjer föreningens inriktning och verksamhet, kan upptas
som medlemmar.
Styrelsen kan på förslag utse person till Hedersmedlem.
Ordförande eller styrelseledamot kan utses till
hedersordförande respektive hedersledamot.
Hedersmedlem, av ovanstående kategorier, är under sin livstid
befriad från medlemsavgift.

10 § Utträde/Uteslutning
Medlem som utträda ur föreningen skall anmäla detta till
styrelsen. Medlem som under året inte betalar sin
medlemsavgift betraktas som att ha avslutat sitt medlemskap.
11 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt
- att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
- till information om föreningens angelägenheter
Medlem skall
- följa föreningens stadgar och beslut som fattas av
föreningsorgan
- betala medlemsavgiften senast den 31/3 innevarande
verksamhetsår
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller
egendom vid upplösning av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte
12 § Tidpunkt och kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls
före utgången av november månad på tid och plats som
styrelsen bestämmer.
Kallelse skall ske senast fyra veckor före mötet genom
meddelande eller annons i fackpress. Frågor av väsentlig
betydelse för föreningen skall delges i kallelsen, ex.
stadgeändring, nedläggning, …
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas
berättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens
förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall
finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före
årsmötet, samt uppgift om var handlingarna finns tillgängliga.
13 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två
veckor före mötet.
14 § Rösträtt
Medlemmar som erlagt årets medlemsavgift äger rösträtt på
mötet. Hedersmedlemmar äger även de rösträtt.
15 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässighet med det antal medlemmar som
finns närvarande.
16 § Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad
medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får inte
väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor.

