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Orienteringsklubben Alferna, med hemvist i Örebro, här nedan kallad klubben, 
stiftad den 7 december 1943, har som huvudsyfte att bedriva orientering samt 
främjande av god kamrat- och idrottsanda. 
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§ 1   Medlemskap 
 
Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord skriftlig ansökan, som skall 
vara åtföljd av inträdesavgift, därest sådan är fastställd på ordinarie årsmöte. 
 
Ansökan får icke beviljas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den inträdes-
sökande icke häftar i skuld till annan förening för års- eller andra i vederbö-
rande förenings stadgar fastställda avgifter vilka förfallit till betalning under 
sistförflutet år. 
 
§ 2 Utträde 
 
Medlem, som vill utträda ur klubben, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen 
och har därmed omedelbart utgått ur klubben. Eventuella förfallna avgifter 
erläggs enligt styrelsens bestämmande. 
 
§ 3 Uteslutning 
 
Medlem, som bryter mot klubbens stadgar och övriga bestämmelser eller på 
annat sätt skadar klubbens anseende, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. 
Beslut om detta skall med angivande av orsaken skriftligen meddelas veder-
börande, som vid nästföljande allmänna sammanträde äger rätt att söka ändring 
i styrelsens beslut. Dylikt överklagande skall upptagas på föredragningslistan 
för nämnda sammanträde, till vilket vederbörande skall kallas skriftligen. 
 
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, 
åligger det styrelsen att återkalla beslut, om de förfallna avgifterna erlagts före 
påföljande styrelsesammanträde. 
 
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser 
mellan klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga 
avgifter. 
 
 
§ 4 Medlemsavgifter 
 
Medlem erlägger en årsavgift, som fastställs på ordinarie årsmöte och skall 
vara erlagd senast 30 april aktuellt år. 
 
 
§ 5 Representation 
 
Medlem får icke utan styrelsens medgivande i tävlan utom klubben represen-
tera denna. 
 
Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande speci-
alförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som 
omfattar idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av 
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organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare 
deltager. 
 
§ 6 Organisation 
 
Klubbens verksamhet hanteras av styrelsen det antal sektioner som beslutas på 
årsmötet. Samtliga sektioner har eget ekonomiansvar och är redovisnings-
skyldiga till styrelsen. 
 
§ 7 Styrelsen 
 
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en 
ledamot utan portfölj samt en (1) suppleant. Årsmötet väljer samtliga styrelse-
ledamöter plus suppleant. Ordförande och suppleant utses på ett år och övriga 
styrelseledamöter utses med en mandattid på två år. Av de sistnämnda väljs 
hälften det ena och hälften det andra året. 
 
Styrelsen äger rätt att i speciella frågor adjungera speciell kompetens. 
 
§ 8 Styrelsemöten 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då ledamöter begär 
detta och är beslutsmässig då minst tre (3) ledamöter är närvarande. Antal 
protokollförda styrelsemöten ska vara minst fyra (4) per verksamhetsår. 
 
§ 9 Arbetsfördelning 
 
Styrelsen ska verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen. 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. 
 
Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsen och övervakar 
dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i 
dennes ställe. 
 
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelseledamöter enligt nedanstående 
uppställning: 
 
Ordförande Leder klubbens verksamhet 
 Håller ihop organisationen 
 Håller kontakt med ÖLOF och SOFT 
 Ansvarar för klubbens verksamhet på längre sikt 
 Ansvarar för massmediakontakter 
 Uppvaktningar 
 
Vice ordförande Delar på ordförandens uppgifter 
 
Kassör Kassaförvaltning 
 Redovisning totalt 
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 Anslagsbegäran 
 Utbetalningar 
 Budgetarbete 
 
Sekreterare Styrelseprotokoll 
 Årsberättelse 
 Den praktiska delen av information till massmedia 
 
§ 10 Valberedning 
 
Valberedning består av tre (3) ledamöter och väljs på ett år. En ledamot väljs som 
sammankallande. 
 
§ 11 Klubbmöten 
 
Klubben håller ordinarie årsmöte senast sista februari.  
 
§ 12 Rösträtt 
 
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året 
uppnår en ålder av lägst sexton (16) år samt ständiga medlemmar och heders-
medlemmar. 
 
Rösträtt får ej utövas med fullmakt. 
 
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt, men icke förslagsrätt. 
 
§ 13 Beslutsmässighet vid årsmöte 
 
Mötet är beslutsmässigt om minst tio (10) röstberättigade medlemmar är när-
varande. 
 
§ 14 Årsmötesdag, motioner och dagordning 
 
Datum för årsmötet kungöres senast sex (6) veckor före årsmötet. Årsmötet 
skall hållas senast före februari månads utgång. 
 
Motioner till årsmötet lämnas till styrelsen senast fyra (4) veckor före årsmötet.  
 
Dagordning skall anslås minst fjorton (14) dagar före årsmötesdag på klubb-
lokal och på vår hemsida. Kallelse innehållande årsmöteshandlingar, dag-
ordning, verksamhetsberättelse, inkomna motioner samt ekonomisk redo-
görelse skall finnas tillgängliga på klubblokalen och på vår hemsida. 
 
§ 15 Dagordning vid årsmöte 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas upptagna på dag-
ordningen. 
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1. Val av ordförande för mötet 
2. Val av sekreterare för mötet 
3. Pröva om mötet är behörigt utlyst 
4. Val av två justerare att jämte årsmötets ordförande justera protokollet 
5. Verksamhetsberättelsen redovisas 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar 
8. Val av a) ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 

ett (1) år 
  b) fyra (4) styrelseledamöter för en tid av två (2) år. Av 

dessa väljs hälften det ena året och den andra hälften 
det andra året. 

  d) en (1) suppleant för en tid av ett (1) år 
  g) två (2) revisorer för två (2) år jämte en (1) revisors-

suppleant för en tid av ett (1) år. Av dessa väljs en det 
ena året och den andra det andra året. I detta val får 
styrelsens ledamöter inte deltaga. 

9. Val av valberedning 
10. Förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande arbetsår 
11. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektions-

styrelse eller röstberättigad medlem minst fyra (4) veckor före mötet. 
 
§ 16 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 
 
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar kalenderår (1 januari – 31 decem-
ber). 
 
Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteck-
ning m m tillhandahålls revisorerna senast tre (3) veckor före ordinarie års-
möte. 
 
§ 17 Revisorer 
 
Revisorerna, två (2) till antalet, åligger att granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt av- eller tillstyrka 
ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 
 
Över anmärkningar gjorda av revisorerna, skall vederbörande styrelse beredas 
tillfälle att yttra sig. 
 
§ 18 Beslut 
 
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering, öppen eller sluten.  
 
Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som omtalas i § 15 – genom 
enkel majoritet. 
 

Acklamation – ja-rop 

Enkel majoritet - mer 
än hälften av det 
totala antalet avgivna 
röster. 
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Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det för-
slag gälla, som biträds av ordföranden. Vid val och sluten omröstning skall i 
händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 
 
§ 19 Förtjänst- och hederstecken 
 
Klubbens instiftade förtjänst- och hederstecken handhas av styrelsen eller av 
styrelsen utsedd person. Styrelsen fastställer bestämmelserna för desamma.  
 
§ 20 Stadgefrågor 
 
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får endast 
avgöras vid ordinarie årsmöte. Det fordras beslut av minst 2/3 av de närvarande 
röstberättigade medlemmarna för att förslaget skall kunna godkännas. 
 
§ 21 Klubbens upplösning 
 
Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning av 
klubbens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål och skall omedelbart 
delges berörda specialförbund medelst styrkta avskrifter av styrelsen och års-
mötets protokoll i ärendet åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och 
vinst- och förlusträkningar. 
 
§ 22 RFs stadgar 
 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga före-
skrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlings-
reglementen och övriga i vederbörligt utfärdade föreskrifter. 
 
Ordföranden och mötessekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, 
föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens med-
lemmar. 
 


