Stadgar för den ideella föreningen Föreningen LET’S SPORT GIRLS, med hemort i
Malmö stad. Bildad den 3 december 2012.
Stadgarna reviderade den 12 maj 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Ändamål
Föreningen Let’s Sport Girls har till ändamål att:
- Öka intresset för idrott och hälsa hos såväl barn som ungdomar och vuxna.
- Genom våra gemensamma aktiviteter vill vi främja för ett gott kamratskap och idrottsanda.
- Bedriva motionssim och simundervisning för flickor och kvinnor.
- Erbjuda 2 prova-på tillfällen per månad där medlemmarna får möjlighet att testa olika idrotter.
Detta för att ge medlemmarna en bättre förståelse för sporternas utförande. Vidare vill vi ge våra
medlemmar möjligheten att prova olika sporter för skoj skull utan att förbinda sig till en enda sport i
en förening. Genom att prova-på olika sporter får de därmed även möjligheten att hitta just deras
favoritsport som de vill fortsätta med.
- Agera som bollplank för både våra medlemmar och idrottsföreningar. Detta genom att vi i styrelsen
ser till att anordna regelbundna träffar med båda grupperna.
- Driva en webbtidning med fokus på tjejers idrottande där såväl våra medlemmar som
idrottsföreningars medlemmar får möjlighet att bidra med material och önskemål som rör
webbtidningens utförande. Detta kan handla om kommande matcher och evenemang,
idrottsbloggar, intervjuer samt kost och träningstips.
- våra träffar ska verka som internationellt kontaktmedel, respektera alla människors lika värde och
ta aktivt motstånd mot fördomar och rasism.
1a § Doping
På Let’s Sport Girls tillämpas nolltolerans vad gäller droger.
Vid skälig misstanke om att medlem nyttjar olagliga dopingpreparat äger Let’s Sport Girls rätt att
omedelbart inom anläggningen konfrontera denna med sina misstankar och eventuellt hänvisa till
genomförande av drogtest. För det fall medlem tar kontakt med av föreningen utsedd person, och
därvid följer vad som anges i antagen drogpolicy och därtill hörande handlingsplan, skall medlem
inte riskera att bli föremål för uteslutning. För det fall medlem motsätter sig nyssnämnda åtgärd äger
10 § (uteslutning m.m.) tillämpning.
Med skälig misstanke avses att minst två från styrelsen/personalen inom föreningen gör samma
bedömning.
1b § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
Korpen Svenska Idrottsförbundet
Skånes Idrottsförbund (även kallad Skåneidrotten)
och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars
område föreningens hemort är belägen samt i förekommande fall i vederbörande
specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
dessa idrottsorgan.
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldighet att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dess organ begärda uppgifter.

§ 2 Beslutande organ
Beslutande organ i Let’s Sport Girls är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

§ 3 Firmateckning
Let’s Sport Girls tecknas av styrelsen eller om styrelsen så beslutar av två styrelseledamöter var för
sig. Alla styrelseledamöter och styrelsemedlemmar måste vara myndiga.
§ 4 Verksamhetsår
Let’s Sport Girls verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31
december.

§ 5 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.
§ 6 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 7 Upplösning av föreningen
För upplösning av Let’s Sport Girls krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna
röster.
I beslut om upplösning av Let’s Sport Girls skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas
till bestämt föreningsfrämjande, dels var den upplösta föreningens handlingar m. m skall arkiveras.

MEDLEMMAR

§ 8 Medlemskap

Medlemskap i Let’s Sport Girls beviljas av styrelsen eller av särskild person som styrelsen delegerat
beslutanderätten till.
Föreningen är öppen för alla, dock riktar sig all träningsverksamhet enbart till tjejer/kvinnor.
Med medlemskap följer rätten att
- delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna;
- få information om föreningens angelägenheter;
Medlem som passivt eller aktivt under föreningsaktiviteter visat stöd eller sympati för
samhällsomstörtande, rasistiska, kriminella eller våldsbenägna sammanslutningar, eller medlem som,
trots upprepade påpekanden av föreningsfunktionärer, uppfört sig så att det väckt anstöt hos andra
medlemmar blir, tills uteslutningsbeslutet vunnit laga kraft, omedelbart avstängd från all
föreningsaktivitet efter styrelsebeslut. Avstängning meddelas antingen muntligt av styrelsemedlem
eller skriftligen av styrelsen.

§ 9 Utträde
Medlem som vill utträda ur Let’s Sport Girls skall anmäla detta till styrelsen eller till särskild person
som styrelsen delegerat rätten till att bevilja medlemskap.
Medlem som inte har betalt medlemsavgift inom 30 dagar efter nytt verksamhetsår, anses ha begärt
sitt utträde ur Let’s Sport Girls.

§ 10 Uteslutning m.m.
Medlem får inte uteslutas ur Let’s Sport Girls av annan anledning än att medlemmen har försummat
att betala beslutade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen inom minst 14 dagar, fått
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet
skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall
inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om uteslutning får av den berörde överklagas.

§ 11 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem i Let’s Sport Girls skall betala den medlemsavgift som beslutas av årsmötet.
Medlemskap får inte utlånas eller överlåtas.

Den som erlägger fastställd medlemsavgift och därmed förklarar sig villig att följa medlemmarnas
rättigheter och skyldigheter är medlem.
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Medlem har rätt till fortlöpande information om Let’s sport Girls angelägenheter.
Medlem skall följa Let’s Sport Girls stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ
inom föreningen.
Inga onyttigheter får förtäras/drickas under föreningens möten/sammankomster. Görs detta trots
förbudet, får medlem först en muntlig varning, sedan en skriftlig varning.
Medlem har inte rätt till del av Let’s Sport Girls behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Medlem förbinder sig genom medlemskap i Let’s Sport Girls att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i
enlighet med inom idrotten angiven ordning.
Medlem ska betala medlemavgift senast 14 dagar efter inträde i föreningen samt senast 14 dagar
inpå det nya verksamhetsåret. Eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

§ 12 Tidpunkt, Kallelse
Let’s Sport Girls skall hålla årsmöte för utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen
bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillställas medlemmarna eller
kungöras i ortspressen eller på annat lämpligt sätt. Vidare skall kallelse med förslag till
föredragningslista anslås i klubblokalen.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning med annan förening eller
annan fråga av väsentlig betydelse skall detta anges i kallelsen.
Verksamhetsberättelser och förvaltningsberättelser, revisionsberättelser, verksamhetsplan med
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga
för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

§ 13 Förslag till ärenden på årsmötet
Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 14 Rösträtt
Medlem som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen har rösträtt på årsmötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Om medlemmen däremot är under 15 år
kan rösträtten övertas av en förälder

§ 15 Beslutsmässighet
Mötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering)
Med undantag för de i § 8 och § 9 nämnda fallen avgörs alla frågor genom enkel majoritet.
Omröstningen sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som presenterats av ordförande
för mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 17 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) Val av ordförande för en tid av 1 år
b. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år.
c. Två styrelsesuppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d. En revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e. Ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.
13. Övriga frågor

§ 18 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla Let’s Sport Girls medlemmar till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall vara skriftlig och innehålla skälen
för begäran.
När styrelsen mottagit en skriftlig begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla
till extra årsmöte vilket skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelsen med förslag på
föredragningslista för extra årsmöte skall tillsändas medlemmarna eller kungöras i ortspressen eller
på annat lämpligt sätt senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till
föredragningslista anslås i klubblokal.
Underlåter styrelsen att utfärda förskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i
enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet tas upp till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17
och § 18

STYRELSEN

§ 19 Styrelsens sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt två övriga ledamöter varav alla måste vara myndiga.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare.
Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant enligt av årsmötet
fastställd turordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte.
Styrelsen får utse person som adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttranderätt och förslagsverksamhet. Personen får utses till
befattning inom styrelsen.

§ 20 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall verka för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata
medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att särskilt tillse:
Att såväl Let’s sport girls stadgar, övriga bindande avtal, bindande regler och beslut
efterlevs.
Att verkställa av årsmötet fattade beslut.
Att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
Att ansvara för och förvalta föreningens medel.
Att tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 23 och förbereda årsmötet.
Ordförande är Let’s Sport Girls officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens
förhandlingar och arbete samt övervaka föreningens stadgar och övriga för föreningen
bindande regler och beslut efterlevs. Har ordförande förfall skall vice ordförande
ta över ordförandens uppgifter. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i
övrigt.

§ 21 Kallelse, beslutmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter har begärt
detta.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst tre av
ledamöterna är närvarande. För beslut krävs att minst tre ledamöter är ense om beslutet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 22 Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
utskott, enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

REVISORER

§ 23 Revisorer
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Let’s Sport Girls räkenskaper,
årsmötesprotokoll, styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
Let’s Sport Girls räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före
årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste
verksamhetsåret och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast 14 dagar före årsmötet.

VALBEREDNINGEN

§ 24 Valberedningens ansvar
Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat tar slut
vid mötets slut, om de vill kandidera för en nästa mandatperiod.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.

