
Sivu: 1(4)

Gällande stadgar: 03.09.2021 13:52:58

1. Föreningens namn är Idrottsalliansen rf och dess hemort är
Helsingfors stad. Samfundets officiella språk är svenska.

2. Syfte och verksamhetsformer

Föreningens syfte är att i samarbete med sina medlemmar organisera
och utveckla idrotts- och motionsverksamheten på svenska i Finland.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att:

1. Företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter

2. Producera för sina medlemmar behövliga tjänster och produkter

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer och
testamenten, äga för verksamheten nödvändig fast och lös egendom
samt, med vederbörligt tillstånd ordna basarer, lotterier, fester
och penninginsamlingar.

3. Medlemmarna

Föreningens medlemmar är

1. Ordinarie medlem

2. Understödande medlem

Rösträtt utövas endast av ordinarie medlem.

- Till ordinarie medlem kan föreningens styrelse anta en svensk-
eller flerspråkig sammanslutning som antar föreningens syfte och
vars stadgar är på svenska.

- Till understödande medlem kan föreningens styrelse anta en enskild
person, registrerad förening eller annan juridisk person som är
beredd att ekonomiskt stöda föreningens verksamhet.

Ordinarie medlemmar och understödande medlemmar godkänns av
föreningens styrelse på ansökan.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningsmötet på
framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat
eller stött föreningens verksamhet.

4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen

Medlem kan utträda ur föreningen genom att skriftligt meddela härom
till styrelsen eller dess ordförande eller att anmäla därom för
anteckning i föreningens protokoll. Medlem som inte erlagt
medlemsavgiften under de två senaste åren anses ha avgått ur
föreningen. Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller
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mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av styrelsen
uteslutas.

5. Anslutnings- och medlemsavgifter

Höstmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga
medlemsavgift som uppbärs hos de ordinarie medlemmarna och de
understödande medlemmarna skilt för sig.

Av hedersordförande och hedersmedlem uppbärs inte medlemsavgift.

6. Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av en
ordförande och två till fyra (2-4) ordinarie medlemmar samt noll
till två (0-2) suppleanter. Styrelseordförande, ledamöter och
suppleanter väljs på höstmötet för ett kalenderår i sänder.
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande samt inom eller utanför
styrelsen en sekreterare och vid behov andra funktionärer. Styrelsen
sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall, av
viceordföranden och är beslutförd när minst hälften av dess
medlemmar, ordförande eller vice ordförande medräknade, är
närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna
faller jämnt avgör ordförandens röst. Vid lika röstetal avgörs val
och slutna omröstningar med lottdragning.

7. De som får teckna föreningens namn

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två
styrelsemedlemmar tillsammans.

8. Förvaltning, räkenskaper och revision

Styrelsen handhar föreningens angelägenheter och dess ekonomi i
enlighet med fastställd verksamhetsplan och budget. Styrelsen avger
berättelse över verksamhetsåret samt förslag till verksamhetsplan
och budget för det kommande året. Föreningens räkenskaper avslutas
per kalenderår. Köp eller försäljning av fast egendom bör godkännas
på ett föreningsmöte. Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och
styrelsens årsberättelse ska överlämnas till
verksamhetsgranskarna/revisorerna senast en månad före vårmötet.
Verksamhetsgranskarna/revisorerna ska ge sitt skriftliga utlåtande
till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

9. Ordinarie och extra ordinarie möten

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten under
året, ett vårmöte före utgången av april månad och ett höstmöte före
utgången av november månad. Extra möte hålls då föreningens möte så
bestämmer eller styrelsen finner anledning därtill eller då minst en
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tiondel (1/10) av föreningens ordinarie medlemmar med angivande av
ärendet skriftligt anhåller därom. Mötet skall hållas inom trettio
(30) dagar räknat från den tidpunkt då anhållan framfördes. Kallelse
till föreningsmöte utfärdas minst sju (7) dagar före mötesdagen
genom brev eller e-post

Då styrelsen eller föreningens möte så besluter är deltagandet i
föreningens möte också tillåtet genom datakommunikation eller med
något annat tekniskt hjälpmedel före och under mötet. Föreningen
håller två ordinarie möten om året.

10. De ordinarie mötena

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och
vid behov två rösträknare

3 Konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4 Föredragningslistan för mötet godkänns

5 Bokslutet, årsberättelsen och verksamhetsgranskarnas/revisorernas
utlåtande presenteras

6 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av
ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7 Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden

1 Mötet öppnas

2 Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och
vid behov två rösträknare

3 Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

4 Föredragningslistan för mötet godkänns

5 Verksamhetsplanen, anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för
följande kalenderår fastställs.

6 Budgeten för följande verksamhetsår fastställs

7 Val av ordförande för föreningen för följande år

8 Fastställande av antal styrelsemedlemmar

9 Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för följande kalenderår



Sivu: 4(4)

10 Val av en eller två verksamhetsgranskare och dennes/deras
suppleanter eller en eller två revisorer och dennes/deras
suppleanter för följande år

11 Behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden

11. Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska
fattas av föreningsmöte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av
de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen ska nämnas
om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Då
föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja
föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som
fattar beslut om upplösningen.


