STADGAR
för
MORTORP INTRESSEFÖRENING

STADGAR
Mortorp Intresseförening med säte i Mortorps by, Kalmar kommun,
stiftad den 13 mars 1981, har till syfte och ändamål att
tillvarata medlemmarnas och mortorpsbygdens intressen.
Föreningen skall aktivt arbeta för att stärka och fördjupa
gemenskapen i Mortorp by genom att stimulera och aktivera
medlemmarna kulturellt och fysiskt.
Mortorp Intresseförening skall vara helt opolitisk.
Föreningen skall vara ansluten till Riksidrottsförbundet och
Smålands idrottsförbund genom medlemskap i Smålands
Bordtennisförbund.

MEDLEMSKAP
1.
Ansökan om medlemskap i föreningen, framställes till styrelsen.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att
vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Avslag på medlemsansökan skall fattas av Styrelsen.
Genom beslut på ordinarie årsmöte, får person på förslag från
Styrelsen, väljas till hedersmedlem.
2.
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla
detta till Styrelsen och är därmed skild från föreningen.
Medlem som inte betalar årsavgift under två år anses ha begärt
till utträde ur föreningen.
3.
Föreningsmedlem får uteslutas ur föreningen, endast om medlemmen
ej betalt årsavgiften under två år, motarbetat föreningens
verksamhet eller syfte, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen fått
tillfälle att yttra sig inom tre veckor till Styrelsen.
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MEDLEM
4.
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra aktiviteter som
anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens
angelägenheter.
Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller
egendom vid utträde eller uteslutning ur föreningen. Ej heller
vid upplösning av föreningen.
5.
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet.
Hedersmedlem är befriad från avgift.
Medlemskortet är personligt.
6.
Medlem får icke utan Styrelsens medgivande, representera Mortorp
Intresseförening vid arrangemang utanför föreningen.

STYRELSEN
7.
Föreningens angelägenheter hanhas av Styrelsen. Den skall inom
ramen för stadgarna verka för föreningens framåtskridande och
tillvarata medlemmarnas intressen. Ordförande är föreningen
officiella representant.
Det åligger Styrelsen särskilt att
• tillse att föreningens bindande regler iakttas.
• verkställa av Årsmötet fattade beslut.
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• ansvara för och förvalta föreningens medel och fasta
värden.
• förbereda Årsmötet
8.
Styrelsen består av ordföranden och 6 övriga ledamöter, jämte 4
suppleanter.
9.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som
angives i paragraf 19 bland föreningens röstberättigade
medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång, väljer
styrelsen an av suppleanterna till ordinarie ledamot, till
nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör
och övriga befattningar.
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10.
Föreningens firmatecknas av Styrelsen eller om Styrelsen så
beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt
utsedd person.
11.
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst hälften av
styrelseledamöterna så bestämmer.
12.
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till
sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.
Vid sammanträdet skall protokoll föras. Avvikande meningar skall
antecknas i protokollet.
13.
Ordföranden leder Styrelsens arbete och övervakar att
föreningens stadgar efterlevs.
I ordförandens frånvaro träder vice ordförande in i dennes
ställe.
Sekreteraren skall
• föra protokoll över Styrelsens sammanträden.
• registrera och förvara skrivelser
• underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior
på dessa, om ordföranden icke bestämmer något annat.
• upprätta förslag till Styrelsens verksamhetsberättelse.
Kassören skall
• se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter.
• se till att föreningen söker de bidrag från stat och
kommun och övriga institutioner som finns att få.
• driva in fordringar och verkställa betalningar för
föreningen mot verifikationer. Alla utbetalningar skall
attesteras av ordföranden.
• svara för föreningens bokföring och har skyldighet att
föra kassabok över föreningens räkenskaper.
• föra medlemsregister och inventarieförteckning.
• tillse att föreningens verksamhet och tillgångar blir
tryggande försäkrat.
• årligen upprätta balans- och resultaträkning.
• utarbeta underlag för en budget.

14.
Mortorp Intresseförenings verksamhetsår och räkenskapsår
omfattar ett kalenderår.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med
Årsmötet följande år.
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REVISION
15.
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens
räkenskaper, protokoll, medlemsregister och övriga handlingar
för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före ordinarie
årsmöte.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper
för det senaste räkenskapsåret och senast en vecka före Årsmötet
överlämna sin revisionsberättelse.

MÖTEN
16.
Med Mortorp Intresseförening hålls Årsmöte i februari och ett
ordinarie möte under hösten. Extra möte hålls när så erfordras.
Se paragraf 20. Kallelse till möte jämte dagordning senast 8
dagar före mötet.
17.
Rösträtt tillkommer medlem som fyllt 12 år.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Medlem som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.
18.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade melemmar
som är närvarande.
19.
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

	
  

Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet, samt val av rösträknare.
Styrelsens verksamhetsberättelse.
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för Styrelsen.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av:
• ordförande för Föreningen och Styrelsen, för 1 år.
• halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen (3
personer) för en tid av 2 år.
• två suppleanter i Styrelsen för en tid av 2 år.
• två revisorer jämte två suppleanter för 1 år. I detta
val får inte Styrelsens ledamöter deltaga.
• tre ledamöter i en valberedning (en sammankallande)
för en tid av 1 år.
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10.Förslag, som väckts av Styrelsen eller till Styrelsen
inlämnat av röstberättigad medlem minst två veckor
(förslag om stadgeändringar minst fyra veckor) före
Årsmötet.
11. Övriga frågor.
Ekonomiska frågor får inte avgöras om de ej finns med på
dagordningen.

EXTRA MÖTE
20.
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte.
Revisorerna kan med skriftligen angivna skäl ålägga Styrelsen
att kalla föreningen till extra möte.
En tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar kan med
angivet skäl begära extra möte.
Vid extra möte för endast i dagordningen upptaget ärende
avgöras.
Mötesregler enligt paragrafer 16, 17, 18.

BESLUT
21.
Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller efter
omröstning (votering) om sådan begärs.
Med undantag av frågor reglerade av paragraf 22, avgörs alla
frågor vid omröstning med enkel majoritet.
Besluten bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR
22.
Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa
föreningen.
I sådana fall krävs minst 2/3 majoritet.
23.
Beslut om upplösning av Mortorp Intresseförening skall innehålla
föreskrifter om att föreningens tillgångar skall användas i
syfte att främja Mortorp by. Beslutet skall omedelbart delgivas
respektive RF: specialförbund jämte bestyrkta avskrifter av
Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.
24.
Utöver dessa stadgar gäller, för den idrottsliga verksamheten,
Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter.
Ordföranden skall tillse att ovannämnda stadgar och föreskrifter
finns tillgängliga för medlemmarna.
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