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Stadgar för Njurunda IK 
§ 1 Föreningens ändamål 

Njurunda IK är en flick- och damfotbollsförening. Ändamålet med Njurunda 
IK:s verksamhet är att ge barn och ungdomar i närområdet goda möjligheter att 
spela fotboll. Verksamheten ska så långt det är möjligt anpassas efter 
medlemmarnas förutsättningar.  Njurunda IK:s verksamhet ska vara långsiktig 
och hållbar. 

 

§ 2 Njurunda IK:s värdegrund 
Njurunda IK är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Verksamheten 
i föreningen ska bygga på respekt för alla människors lika värde och 
kännetecknas av sportslighet, kamratskap och idorttsglädje. 

Njurunda IK tar avstånd från alla former av rasism, mobbning och andra 
former av kränkningar. Föreningen ska aldrig acceptera nedsättande språk eller 
kränkande handlingar i samband med Njurunda IK:s verksamhet. 

 

§ 3 Medlemsföreningen Njurunda IK 
Njurunda IK är en fotbollsförening som ägs av sina medlemmar och styrs 
genom representativ demokrati. 

Medlem i Njurunda IK är den som deltar i föreningens verksamhet eller som 
stödjer Njurunda IK ekonomiskt genom så kallat stödmedlemskap.  

Medlemmar och stödmedlemmar ska betala den medlemsavgift som årsmötet 
fastställt för verksamhetsåret.  

Aktiva spelare ska utöver medlemsavgiften betala den träningsavgift som 
föreningsstyrelsen fastställt för verksamhetsåret. 

Styrelsen kan befria enskilda medlemmar från medlemsavgift och/eller 
träningsavgift för ett verksamhetsår åt gången om det kan göras med 
hänvisning till § 1. 

Styrelsen kan befria enskilda medlemmar som gjort betydande insatser för 
föreningen från medlemsavgift genom att utnämna dem till hedersmedlemmar. 

 

§ 4 Medlemsmatrikel 
Föreningsstyrelsen ska löpande registrera föreningens medlemmar i en 
medlemsmatrikel. Styrelsen får delegera uppgiften till en eller flera personer 
genom styrelsebeslut. 
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§ 5 Uteslutning av medlem 
Föreningsstyrelsen kan utesluta en föreningsmedlem som fyllt 13 år om han 
eller hon: 

1. trots påminnelser inte betalat medlems- eller träningsavgift inom den 
tid som styrelsen fastställt för säsongen 

2. trots styrelsens varning bryter mot föreningens stadgar 

3. trots styrelsens varning uppträder på sätt som strider mot gällande 
föreningspolicy  

4. genom sitt uppträdande uppenbart skadar föreningen eller föreningens 
anseende eller verksamhet i övrigt 

Styrelsen ska ge den som kommit i fråga för uteslutning ett skriftligt 
övervägande om uteslutning där sakskälen tydligt redovisas. 

Ingen medlem får uteslutas utan att först ha fått rimlig chans att till styrelsen 
personligen yttra sig om sakskälen. 

Om styrelsen finner att sakskälen kvarstår efter att medlemmen haft rimlig 
chans att yttra sig om dem, får styrelsen utesluta medlemmen.  

Den person som uteslutits ur Njurunda IK av föreningens styrelse har rätt att få 
uteslutningen prövad av det närmast följande årsmötet. 

 

§ 6 Medlem har rätt: 
• att delta i föreningens medlemsaktiviteter 

• till fortlöpande information om föreningens angelägenheter 

• att närvara och yttra sig vid föreningens årsmöten och andra 
medlemsmöten. Medlem har från det år han eller hon fyller 13 år full 
rösträtt vid föreningens årsmöten och andra medlemsmöten. Fram till 
det år medlemmen fyller 13 år har en av hans eller hennes 
vårdnadshavare rätt att delta i föreningens årsmöten och andra 
medlemsmöten med full rösträtt och yttranderätt, även om 
vårdnadshavaren inte själv är medlem.  

• Att från det år han eller hon fyller 13 år genom skriftlig motion ta upp 
frågor till behandling vid föreningens årsmöten i enlighet med § 12 i 
dessa stadgar. Fram till det år medlemmen fyller 13 år har en av hans 
eller hennes vårdnadshavare rätt att genom skriftlig motion ta upp 
frågor till behandling vid föreningens årsmöten i enlighet med § 12 i 
dessa stadgar, även om vårdnadshavaren inte själv är medlem. 

• att från det år han eller hon fyller 16 år kandidera till förtroendeuppdrag 
i föreningen. 
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§ 7 Medlem ska: 
• följa föreningens stadgar 

• uppträda i enlighet med föreningens policy 

• bidra med de arbetsinsatser som föreningsstyrelsen beslutar om 

§ 8 Föreningsstyrelsen 
Föreningens styrelse väljs av årsmötet i enlighet med § 12. Styrelsen ska leda 
Njurunda IK:s löpande verksamhet och bevaka medlemmarnas intressen.  

Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter jämte tre 
suppleanter. Om inte årsmötet beslutat om ordning i vilken suppleanterna 
inträder, ska styrelsen göra det vid sitt konstituerande möte. 

Samtliga styrelseledamöter och samtliga styrelsesuppleanter ska kallas till 
varje styrelsemöte. 

Samtliga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter har rätt att väcka frågor för 
styrelsen att behandla. Sådan fråga ska anmälas till styrelsesekreteraren senast 
åtta (8) dagar före mötets början. Frågor som anmälts senare än åtta dagar före 
mötets början behandlas vid mötet om samtliga närvarande i den beslutföra 
styrelsen godkänner det.  

Ordinarie styrelseledamöter har rösträtt vid samtliga möten. 
Styrelsesuppleanter har rösträtt då de ersätter ordinarie ledamot. 

Styrelsen ska: 

• verkställa de beslut som årsmötet fattat 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen  

• ansvara för och förvalta föreningens medel  

• förbereda årsmötet i enlighet med § 12 

Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet 
styrelseledamöter så bestämmer. 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet 
och minst hälften av dem närvarar. 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Ledamöter och suppleanter har rätt att 
reservera sig mot beslut. Vi reservation ska det tas till protokollet.  

Styrelsen ska inom sig utse vice ordförande, kassör, sekreterare.  

Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe.  

 

§ 9 Njurunda IK:s firma 
Styrelsens ordförande, kassör och vice ordförande tecknar var för sig 
föreningens firma. 
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§ 10 Valberedning 
Föreningens valberedning ska utses i enlighet med § 12 och ska bestå av två 
ordinarie valberedare och en suppleant. En av de ordinarie valberedarna ska ha 
rollen som sammankallande. 

Valberedningens uppdrag är att föreslå årsmötet kandidater till föreningens 
olika förtroendeposter: föreningsordförande, styrelseledamöter, 
styrelsesuppleanter och revisorer. 

Valberedningen ska beakta följande i sitt nomineringsarbete: 

• Föreningsstyrelsen bör vara könsmässigt jämnt fördelad  

• I föreningsstyrelsen bör både spelare och aktivitetsledare vara 
representade 

• I föreningsstyrelsen bör det finas kompetens att hantera ekonomiska 
frågor 

• I föreningsstyrelsen bör det finnas föreningsteknisk kompetens 

§ 11 Revisorer och revision  
• Njurunda IK:s verksamhet ska årligen granskas av revisorer. 

Revisorerna ska utföra revision genom att verifiera bokföring, 
beslutsmässighet och verksamhet. Revisorerna ska särskilt: 

• Kontrollera att verksamheten sker inom ramen för föreningsstadgarna 

• Kontrollera att de uppdrag årsmötet ger föreningsstyrelsen verkligen 
utförs 

Njurunda IK:s årsmöte kan utse revisorer inom föreningen. Alternativt kan 
årsmötet besluta att föreningen ska köpa tjänsten externt. Det får inte råda 
släktskapsjäv mellan revisorerna och någon i föreningsstyrelsen. 

 

§ 12 Årsmöte 
Njurunda IK:s högsta styrande organ är årsmötet. Det ska hållas senast i maj 
varje år. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet. 

Styrelsen ska kalla samtliga medlemmar till årsmöte senast tre veckor före 
mötesdagen. Samtidigt ska dagordning och möteshandlingar finnas tillgängliga 
för samtliga medlemmar. 

Kallelse till årsmöte med information om var medlemmar kan hämta 
dagordning och möteshandlingar ska ske genom anslag på föreningens 
webbsida och på anslagstavla på föreningens anläggning.  

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet. 
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Beslut fattas med acklamation och omröstning (votering) om så begärs. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 

Omröstningar avgörs med enkel majoritet med undantag för i frågor som rör 
föreningens upplösning eller stadgeändringar. För att ändra föreningens 
stadgar eller för att upplösa föreningen krävs enhälligt beslut vid årsmötet eller 
tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. 

Omröstning sker genom handuppräckning förutom vid personval då sluten 
omröstning tillämpas. 

Mötesordförande har utslagsröst vid lika röstetal. 

Vi årsmötet förekommer följande ärenden: 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 

3. Fastställande av dagordning. 

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 

5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera 
mötesprotokollet, samt rösträknare. 

6. Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionsstyrelsernas 
förvaltning under det senaste räkenskapsåret. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid som revisionen avser. 

8. Fastställande av medlemsavgifter. 

9. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande 
verksamhetsåret. 

10. Val av: 

a. Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid 
av ett (1) år; 

b. Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två (2) 
år; 

c. Två (2) suppleanter med för dem fastställd turordning för en tid 
av två (2) år; 

d. Två (2) revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år, i detta 
val får inte Styrelsens ledamöter och ej heller sektionsstyrelsens 
ledamöter delta; 

e. Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av 
vika en ska vara sammankallande. 

11. Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till 
Styrelsen av medlem minst 21 dagar, dock för förslag om 
stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 
dagar före mötet. 
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12. Övriga frågor. 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på 
dagordningen för mötet. 

 

§ 13 Extra möte 
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte 
behövs. 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med 
angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål 
begärs av mint en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. 

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som kräver 
mötet kalla till detta. 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju (7) dagar före 
mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt 
genom anslag i klubblokalen eller dylikt. 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras. 

Beslut bekräftas med klubbslag.  

 

§ 14 Stadgefrågor med mera 
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller uppösa föreningen. I sådant fall 
krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster är biträder beslutet. 

Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller 
nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet. 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och 
anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i 
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordförande och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter 
och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.  

 

§ 15 Föreningens upplösning 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar 
skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta 
avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt 
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges 
vederbörande SF. 

Ingen medlem har rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid 
upplösning av föreningen. 

 


