
Normalstadgar för id rottsföreni n g

Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1 999-1 2-01

STADGAR

för den ideella fiireningen
Mölndals Konståkningsklubb (MKK) med hemort i Mölndals Stad

Bildad 1976
Stadgarna senast faststälda/iindrade av årsmöte den (om iindringar - ange vilka paragrafer)
r, 4,6,8, 9, 10, 13,14,15, 16,21,23,24,25 och26

Idrottsrörelsens verksamhetsidd

ldrott är

Idrott Zir §sisk aktivitet som vi utför ldr att kunna prestera mer4 ha roligt och må bra-

ldrott består av

Idrott består av tråiaing och lek, Eivling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självstiindiga fiireningar och forbund som tillsammans utgör en fri och frivillig
folkrörelse frrenad i Riksidrottsfiirbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmlinhet idrott till och med
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott for tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott
avser vi idrott ft,r dem som åir över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter bamen liira sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är
normgivande fiir verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad
bredd- och motionsidrott.

I tiivlingsidrotten Zir prestationsforbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade
bredd- och motionsidrotten ilr frivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat ?h av
underordnad betydelse.

Vår verksamhetsid6

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl Ssiskt och psykiskt
som socialt och kulturellt.

Diirfiir vill vi utforma vfu idrott så att

. den i alla led ståndigt utvecklas och ffirbiittras till form och innehåll
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. alla som vill, oavsett ras, religiorq äder, kön, nationalitet, frsiska
och psykiska ftirutsäthringar, fär vara med i ftireningsdriven
idrottsverksamhet

. den ger upplevelser och skapar kontakt mellan miinniskor ur olika
samhällsgrupperingar

. de som deltar ffir vara med och bestiimma om och ta ansvar ftir sin
verksamhet

. den ger alla som deltar en kamratlig och tTgg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verlrsamhetsidö tir antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang "Bra idrott och
bra i idrott" se bilaga).

ALLMÄNNA BESTÄNil[fr ELSER

{ § Ändamål

Föreningen skall bedriva filjande idrotter:

Konstakning (både singel och i Team)

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottsrörelsens
verksamhetsid6", samt med siirskild målsättning att:

t.2 MKK strävar efter att ha en bred verksamhet diir det finns plats Rir de flesta kategorier av

åkare. Det åstadkommer vi genom att ha:

r Skridskoskol4 dåir nybtirjare och fortsättningsgrupper låir sig att åka skridskor och att klara
konståkningens allra ftirsta moment.

o Målinriktad och grundläggande frrberedande singeltrtining

r Målinriktad och grundläggande frrberedande teamtriining

r §ingelåkning i tiivlingsgrupper

. Teamåkning i tåivlingsgrupper

1.3 Klubben bör sträva efter att ekonorniskt subventionera tävlingsverksamhet.

1.4 Klubben bör sträva efter att ordna egen utbildning av tråinare till viss nivå samt ekonomiskt
stiidja utbildning av domare, funktionärer, och triinare enligt Svenska Konståkningsfrrbundets
normer (SKF).

1.5 Klubben bör om möjligt vara representerad vid de tiivlingar som anordnas inorn distriktet.

1.6 Klubbmästerskap bör anordnas en gång per år.
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1.7 Klubben bör anordna två uppvisrtingar varje år diir samtliga åkare ftr deltaga.

1.8 Klubben bör sträva efter att arangera minst en singeltiivling och en teamtiivling per säsong.

l.9Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en doping- och drogfri idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de ffsiska personer som har upptagrts i fiireningen som medlemmar.

3§ Tillhörighetmm
Föreningen iir medlem i fdljande specialidrottsftrbund (SF):

Svenska Konståkningsfrrbundet

och iir diirigenom ansluiten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen titlhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsforbund (SDF) inom det SF-distrikt diir foreningens
hemort ?ir belägen.

Föreningen iir s§ldig att frlja nämnda organisationers stadgar, tiivlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.

På begiiran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse iir ftireningen skyldig att stiilla
föreningens handlingartill förfogande samt lämna av dessa organ begtuda uppgifter.

4 § Beelutande organ

Föreningens beslutande organ ?ir årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4.1 Tränarna placerar åkmen i l?implig grupp med l?impligt antal triiningstimmar.
Avgörande ftir inplaceringen ?ir åkarens ålder satt i relation till dennes kunskapsnivå och bedömda
utvecklingspotential.

4.2 Akarcnkan omplaceras till annan grupp beroende på utveckling. Vid en sådan omplacering skall
trtinarna ta håinsyn till att barn och ungdomar utvecklas och mognar olika snabbt samtidigt som deras
ambitionsnivå kan variera över tid.

4.3 Triinarna arbetar efter klubbens märkessystem.

Åkare som klarat sista märket Ms möjlighet att deltaga i målinriktad och grundläggande
förberedande singel- och/eller teamtriining. Åkare som kvalificerar sig genom att klara SKF:s tester
berds möjlighet att delta i klubbens tävlinpverksamhet individuelft octr/eller i team.

4.4 Tränama tar ut åkare till tester och tiivlingm.
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Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledarnöter gemensamt

eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskaPsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m den 30 juni.

7§ Stadgetolkningmm
Uppstår Wekan om tolkningen av dessa Mdgar, eller om fall fiirekommer som inte iir fiirutsedda i
rtrågr*r, hänskjuts frågantill ntistkommande årsmöte. I brådskande fall f& frågan avgöras av styrelsen

Medlem fiirbinder sig genom sitt medlemskap i flireningen att i fråga om till?impning av dessa stadgar inte

väcka talan vid aflman domstol. Tvist om tillåirnpning av stadgama skall i stiillet avgöras i enlighet med

vad som anges i 33 §.

I § Stadgeändring

För 1indring av dessa stadgm krävs beslut av två årsmöten eller årsmöte och exffa ärsmöte, med minst 2/3

av antalet avgivna röster. Tiden mellan dessa möten måste vara minst 3 månader.

Förslag till iindring av stadgarna fiir skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

I § Upplösning av föreningen

För upplösning av fiireningen kriivs beshrt av två på varandra öljande ordinarie årsmöte med minst 213 av

antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av fbreningen skall anges dels att fi)reningens tillgångar skall användas till bestiimt

idrottsfrämjande iindamåI, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i
folkörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av s§rrelsens och årsmötets pro,tokoll i ärendef, sarnt

revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FöRENINGENS MEDLEIIIMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

I fiireningen örekommer medlemskap fiir Aktiva medlem, Familjemedlemskap (vårdnadshavare och banl
en röst per person) och Hedersmedlemskap.

Arsökan om medlemskap ftir avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta

fiireningens ändamä etrler intresssn.

Beslut att avslå rnedlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta ftr att överklaga

beslutet. Beslutet skall inom he dagar fran dagen fdr beslutet skriftligen tillstitllas den som fått avslag på

medlemsansökan.
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Beslut om vägrat medlemskap filr överklagas av den berörde inorn fie veckor enligt reglerna i RF:s
stadgar.

f { § Utträde

Medlem som vill uthäda ur ftireningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses diirmed
omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlernsavgift förtvå på varandra 6ljande verksamhetsår ftir anses ha begärt
siu uuräde ur ftireningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avftirs från
medlemsforteckningen.

12§ Uteslutningmm
Medlem ftir inte uteslutas ur fiireningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
fiireningen beslutade avgifter, motarbetat ft,reningens verksamhet eller iindamåI, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sädan tidsbegrärnsad uteslutning fiir som mest
omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäI fiir uteslukring inte öreligger fiir ftreningen i stiillet meddela medlemmen vaming.
ggtlul om utesh*ning eller vaming fiir inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, f;ltt
tillfälle att yttra sig över de omstiindigheter som ftiranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutetitatl
skälen hiirft,r redovisas samt anges vad medlemmen skatl iakua fttr överklagande. Beslutet skall inom tre
dagar från dagen ör beslutet skriftligen tillstiillas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av fiireningens styrelse och får av den berörde öveltlagas
inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgm.

{3 § illedlems rättigheter och skyldigheter
Medlem

. har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlernrnam4

. har rätt till information om ft,reningens angelägenheter,

. skall ftilja föreningens stadgar och beslut som fattats av
flireningsorgan samt ftilja i 3 § nåirnnda organisationers stadgar,
bestiimmelser och beslut.

. har inte rätt till del av fiireningens behallning eller egendorn vid
upplösning av frreningerq

. skall betala medlemsaygift senast den I oktober samt de öwiga
avgifter som beslutats av fbreningen.

{4 § Deltagande i den idrottsliga vcrksamheten
Medlem har rätt att delta i öreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inorn
idrotten och på samma villkor som giiller för örniga medlemmar.
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Medlem fiir inte delta i tiivling eller uppvisning uten rnedgivande av styrelsen eller, orn denna så bestiirnt,
av ffinar,e. Orn tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanftr Sverigq skall också vederbörande SF ge
sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en {urnan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organisemt ftir au omhiinderha den idrottsgren vilken
tlivlingen eller uppvisningen gäler, ffir medlemmen delta endast om detta SF godkåint tiivlingen eller
uppvisningen.

ÅRSIf,öTET OCh EXTRA ÅR§MÖTE

{5 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är ftreningens högsta beslutande organ, halls ftire utgången av september månad på tid och
plats som styrelssn bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast te veckor fiire mötet tillstiillas medlemmarn4 eller pa
hemsidan. Vidare skall kallelse jåimte ffirslag till ftiredragningslista anslås i klubblokal eller på annan
lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring nedläggning eller sammanslagning av ftireningen med
annao fiirening eller annan ffiga av vilsentlig betydelse fiir ftireningen eller dess medlemmar skall det
anges i kallelsen.

Verksamhets- och ftirvaltninpberättelser, revisorernas Mttelser, verksarnhetsplan med budget samt
styrelsens fdrslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgtlngliga ffir
medlemmarna senast en vecka flire årsmötet I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga

{6 § Förslag till ärenden att behandlas av årcmötet
Såväl medlem som styrelsen fiir avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag ffan medlem skall vara styrelsen tillhanda senast I augusti- Styrelsen skall tiI årsrnötet avge
skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rtr:strätt samt yttrande- och förslagsrätt på årcmötet
Medlem som har betalat fiirfallna medlemsavgifter senast I april har rösträtt på innevarande årsmöte.

Rösträtten är personlig och ffir inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösffitt har yttrande- och örslaprätt på mötet

18 § Beslutförhet
Mötet iir beslutsmåissigt med det antal röstberättigade medlemrnar som iir närvarande på mötet.

{ I § Beslut och omrö{stning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
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Med undantag för de i I § {örsta s§cket och 9 § nänrrda faltren avgörs vid omröstning alla frågor genorn
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet
röster iir vald (valda) oberoende av hur dessa röster ftirhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor 2in val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer åin hiilften av antalet avgivna
rf»ter.

Omrösfiring sker öppet Om r<istberättigad medlem be$ir det skall dock val ske sltrtet-

Vid omröstning som inte avser val gåller vid lika röstetal det frrslag som bitrtids av ordftranden vid
mötet, om han iir röstberättigad. Är han inte röstberäfiigad avgör lotten Vid val skall i hiindelse av lika
röstetal lotten avgöra.

Beslut bekraftas med klubbslag"

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem, någon i dermes farnilj eller någon med
genuint intresse av ftireningen. Arbetstagare inom föremingen fiir dock inte väljas till ledamot av styrelsen,
valberedningen eller tiil revisor i föreningen.

Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar i ftireningen, styrelseledamöter har rätt till en reducerad
medlemsavgift som faststiills på årsmötet.

21 § Ärenden vid årsrnötet
Vid ånmötet skall ftljande behandlas och protokollföras:

l. Fas8tiillande av röstlängd ftr mötet.

2. Val av ordft,rande och sekreterare frr mötet.

3. Val av protokolljusterare och röstäknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätl

5. Fastsällande av ftiredragninplista

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse frr det senaste verksamhetsåre!

b) Styrelsens ftirvaltningsberäuelse (balans- och resultatriikning) ftir det senaste
räkenskapsåret.

7. Revisorernas ber?ittelse över s§relsens frrvaltning rmder det senaste verksamhets-
/nikenskapsåret

8. Fråga om ansvarsfrihet frir styrelsen ftir den tid revisionen avser.

9. Faststiillande av medlemsavgifter.

10. Faststållande av verksarnhetsplan sarnt behandling av budget frr det kornnrande verksamhets-
/råikenskapsåret

11. Behandling av styrelsens ftirslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) antatr styrelsetredarrnöter (varieru mellan 5-11 beroende pä Hubbens verksamhetsstorlek)

b) antal suppleanter (varierar mellarl,Z4 beroende på klubbens verksamhetsstorlek)
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c) ffireningens ordfrrande ftlr en tid av I år;

d) halva antalet övriga ledarnöter i styrelsen ftir en tid av 2 är;

e) suppleanter i styrelsen med för dem faststiflld turordning för en tid av 1år;

f) 1 revisor jämte suppleanter fiir en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

g) Tre ledarnöter i valberedningen för entid av ett år, av vilka en skall utses tiltr ordförande;

13. Öwiep ffigor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse for foreningen eller medlemmarna fiir inte fattas

om den inle finns med i kallelsentill m«itet.

Protokollet från fusmötet skall finnas tillgängligt frr medlemmarna 14 dagar efter mötets daturn

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmama till extra årsmöte.

Styretsen är s§ldig att kalla till extraårsmöte när en revisor eller minst entiondel av f§reningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framstiillning skall avfattas skriftligen och innehålla skiilen
ftir beg?iran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom två månader frfui erhallen begäran. Kallelse med frrslag till frredragningslista fiir exha årsmöte
skall tillstiillas medlemmama senast sju dagar frre mötet eller kungöras inom samma tid i på klubbens
hemsida. Vidare skall kallelsen rned {&stragtill foredragningslista urslås i klubberts lokaler,

Underlåter styrelsen att utlysa eller kålla till exaa årsmöte filr de som giort framståillningen vidta åtgärder
en ligt ftiregående stycke.

Vid extra årsmöte fiir endast det som ftiranlett mötet upptas till behandling.

Om rösfätt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18

§.Protokollet frän årsmötet skall finnas tiUg?ingligt ör medlemmama 14 dagw efter mötets datum

VALBEREDNINGEN

23 § Samrnansättning, ållgganden
Valberedningen består av ordffrande och 2 öwiga ledamöter valda av årsmötet. Antalet öwiga ledamoter
btir fördelas mellan könen. Om möjligt ska olika åldersgrupper finnas representer:ade.

Valberedningen utser bland sina ldamöter en vice ordftirande. Valberedningen sammantriider niir
ordfiiranden eller minst halva antalet ledamöter så besfiimmer.

Valberedningen skall senast 8 veckor f,ore årsrnötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slt*,
om de vill kandidera frr nästa mandafiid.

Valberedningen skall sträva till att ffireslå styrelsemedlemmar på så sätt att det blir en jämn {brdelning
mellan representanter fiir singel åkning teamåkning och yngre åkare.

Senast 1 vecka fiire åsmötet skall valberedningen meddelaröstberättigade medlemmar sitt fiirslag.
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REVISORER

24 § Revision

Revisorema har rätt att fortlöpande k del av föreningens råikenskaper, årsrnötes- och styrelseprotokoll och
öwiga handlingar.

Föreningens riikenskaper skall vara revisorema tillhanda senast en månad fdre årsmötet

Revisorerna skall granska styrelsens frrvaltning och rtikenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlEmna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsrnötet

STYRELSEN

2§ § Sammansättning

Styrelsen består av ordftirande samt 5-11 öwiga ledamöter och 2-4 suppleanter. Styrelsen ffir bestå av
kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordftirande, seketerare, kassör och de öwiga befattrringshavare som behövs.

Vid ftirhinder för ledamot intråder suppleant enligt av årsmötet faststiilld turordning. Avgår ledamot fiire
mandattidens utgång intäder suppleant i dennes ställe enligt srunma ordning för tiden to.m. niistftljande
årsmöte.

Styrelsen ffir utse person till adjungerad ledarnot Sadan ledamot har inte röstiitt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och ftirslagsrätt Han filr r"rtses till befatrring inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen 6reningens besluande organ och ansvaftr för frreningens
angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen ftr RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara frr föreningens
verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen såirskilt att

. tillse att för f&eningen gällande lag;ar och bindande regler iakttås,

. verkstiilla av årsmötet fattade besluL

. planer4 leda och ördela arbetet inom föreningen,

. ansyara flir och ftirvalta föreningens medel,

. tillställa revisorerna räkenskaper m rn enlig 24 §, och

. fdrberedaårsrnöte.

Ordftiranden iir föreningens olficiella representant. OrdfiJranden skall leda styrelsens förhandlingar och
arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga fiir föreningen bindande regler och besltrt
efterlevs. Ordfrranden firngerar som chef frr anstiilld personal. Har ordfrranden frrhinder skall vice ord-
ftiranden träda in i ordfrrandens ställe. Styrelsen skall besluta om fiirdelning av arbetsuppgrftema i öwigt.
Har inte annat beslutats ankomrner nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

{t-
M/

Lb

A.o



Sekreteraren

. frrbereda styrelsens sammanffiden och frreningens möten,

. frra protokoll över sffrelsens sammanträden,

. se till att ftireningens handlingar hålls ordnade och fiirvaras på ett
betryggande sätt samt ansvara frr att fiireningens historia dokumen-
teras,

? se till aU fattade beslut har verkstiillts,

. om ordfbranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
handlingar,

. årligen upprätta frrslag till verksamhetsberättelse ftir fiireningen.

Kassören

. ftira medlemsftirteckning och se till att medlemmama betalar
beslutade avgifter till föreningen,

o sg till att fdreningen söker bidrag ffin sta! kommun och idrotts-
organisationer m.fl,

. svara ftir fiireningens bokfrring vilket innebiir s§ldighet att fiira
bok över föreningens rtikenskaper,

. årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

. utarbeta underlag ftir budget och budgetuppfdljning

. se till att fiireningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

. i frrekommande fall uppriitta och avge allmåin sjävdeklaration,
s?irskild uppgtft" kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
övriga ftireslaivna uppgrfter inom skatte- och avgiffsområdet,

r ftirainventariefiirteckning
r so till att såväl fldreningens medlemmar i frreningens verksanrhet

som ftircningens byggnader, idrottsrnateriel, priser och öwiga
tillhörigheter 2ir fiirsåikrade på ett betryggande såitt

27 § Kallelse, beslukmässighet och omröstning
§tyrelsen sammanträder på kallelse av ordfrrandeq eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen 2ir beslutsmiissig nåir samtliga ledamöter kallats och d,å minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordftranden dslagsrösl Röstning frr inte ske genom ombud.

I brådskande fall fär ordföranden besluta att ärende skall avgiras genom skriftlig omröstring eller vid
telefonsammantriirle. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det niirmast
däreft er fdlj ande sammantrtidet.

Vid sammanträde skall protokoll ftras. Protokoll skall justeras av mötesordfrranden och av en särskilt
utsedd protokolljusterare. Awikande mening skall antecknas till protokollet.
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2S § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen fllr överlåta sin beslutanderiitt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ?irenden till sektion,
kommittd eller annat organ ellertill enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt ftiregående stycke skall fortlöpande underrätta
styrelsen härom.

TVIST

33 § §kilieklausul
Talan i tvist mellan medlem oeh ffireningen får inte väekas vid allmän domstol. Sådan tvist skell, utom i
fall då imnan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljeftirfarande. Dock skall frljande gälla rörande kostnaderna frr skiljefiirfarandet. Vardera parten svarar
frr egna kostrader liksom ftir kostnaderna fbr den ski§eman man utsett. Ordfiirandens kostnader,
inklusive kostnaderna for eventuell sekreterare, delas lika mellur partema

Bilaga

Bra i idrott och bra idrott
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrofi så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt
som socialt och kultnellt

Fysisk utveckling

Idrott är ftsisk aktivitet Kroppen iir skapad fllr aktivitet. Därfrr är idrott bra och utvecklande för oss
m?inniskor. Genom idrottsverksamheten ffinar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan prestera
mera saväl på idrottsbanan som i vardagen- Defia gältrer inte minst dem sorn har ftsiska handikapp.
Genom att vaxa kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala firnktioner även nilr vi blir ädre. IdrCItter har
på så sätt stor betydelse frr folkhälsan.

Psykisk utveckling

Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten fiir vi utlopp frr glädje och spontanitet, vi
trivs ochmårbra

Måinniskan behöver utrnaningm och måI att sträva efter. Idrott 2lr utmanande och spännande. I idro$en
finns ett inbyggt tiivlingsmornent som inspirerar oss afi testa våra gränser, at uppnå bättre resulAt och att
prestera mer. Att nå ett uppsatt mål sk2inker tillfredsstiillelse oavsett nivå. Att kämpa tillsammans med
andra för att ruå detta mål ger erfarenheter som är värdefirlla på livets alla områden.

Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskninpresultat visar att idrotsaktiviteter medverkar till bams
allsidiga utveckling. Därfiir bör alla bam ha möjlighet att idrotta varje dag - i skolan, i fiireningen eller
§pontant i bostadsomådet.

Social utveekling

Idrott ger gemenskap. För många ?ir kamratskapen i fdreningen ett avgörande skiil att engagera sig. Många
bam och ungdornar filr i ftireningen en trygg social gemenskap. De liir sig att respellera och umgas med
andra människor, också över generationsgriinser, kulturella och etniska grtinser. Genom ledama fär de
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positiva allma fiirebilder. Sarnhörigheten i fiireningen motverkm människors isolering- Idrofl i fiirening
ger därmed, rätt bedriven, ett merviirde som ska vara tillgängligt frr alla som vill.

Kulturell utveckling

Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft på

människor i alla samhällsskikt och i alla ädrar. Som ftrebilder iir utövarna av stort värde ftirbarn och
ungdomm.

På de flesta orter i landet finns en ellm flera idrottsftreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till
bygdens utveckling och skapar en viirdefull identiffkation med orten.

Idrotten iir en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.

Det finns således mycket som är bra med idrotten...

Men eftersom idrott betyder så myckot i så många människors liv iir det också viltigt att den bedrivs på ett
bra sätt. Idrottsrörelsen strävar dåirftir efter att kontinuedigt utveckla och fbrbättra verksamheten och
anpassa den efter de aktivas behov och önskemåI.

Demokrati

Varje deltagare sk4 inom de ramar som iir tillgängliga fil möjlighet att utvecklas efter sina och den egna
guppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och körU iir delaktiga i de
beslut som formar verksarnheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska fostran iir att varje
miinniska kan påverka genom att tå ansvar för sig själv och sin grupp, såväl genom en demokratiskt
uppbyggd mötesver{<samhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.

Fostran

Idrouens ftireningsliv är en viktig uppfostrinpmiljö frr många bam och ungdomar. Vi ska med en
genomtiinkt verksamhet påverka attityder och våirderingar pa ett positirt sätt. Särskilt viktigt iir det att
verksamheten iir utformad så att barn liir sig respektera varandra som kamrater och medtiivlare. Att glädjas
åt varandras framgangar och stötta varandra vid motgångm är viktiga delar i idrottsgernenskapen. lnom
idrotten Itu vi oss hur kroppen fungerar och tar stiillning mot sådant som är skadligt och nedbrytande, t ex
anv?indandet av droger.

Jämstillldhet

Idrotten tu lika viktig ftir kvinnor sorn frr män, frr flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för
idrotten. Därftir ska det inom idrottsrörelsen finnas jåimställdhet mellan könen. Med det rnenar vi att det
ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och manlig idrott
värderas och prioriteras på eU likvåirdigt sätt Yi delar på ansvaret ftir utvecklingen genom att på alla
nivåer inom idrottsrörelsen tatillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter och värderingar som
ledare. Vi ftrdelar oeh utfosnar också uppdragen så att både kvinnor och män kan medverka.

Rent spel

En k?insla frr arligtret och rent spel Iigger i idrotens natur. k åir meningslöst att tävla om inte alla ftiljer
gemensamt uppsatta regler. Dåirfiir arbetar vi frr en konsekvent regelefterlevnad och uppmuntrar gott
upptiidande såväl på som vid sidan av idrottsarenan. Dtufiir tar svensk idrott också avstånd från och
arbetar aktivt mot anvlindandet av frr§udna preparat - doping - frr att uppnå bättre resultat.

Förebygga skador

Niir idrofi rfrövas uppkommer ibland skadorav olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven triining
ftirs§ker vi ftirebygga skador. Vi stråivar även efter att l?ira utövare och ledare handskas med lättare skador
utan inblandning av sjukviärden.

Sund ekonomi
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Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i etritsamrnanhang och inorn vissa
massmedialt exponerade idroter. AII hantsing ska ske efter sunda principa med hänsyn tagen till vår
follaörelses etiska krav.

Respekt för andra

Idrotten är till hela sin idd internationell. Idrottsligl utbyte mellan olika nationer och etniska gupper på
alla nivåer breddar vära kontaktytor. Den ökar vår 6rståelse fiir andra kulturer, och stiirker samverkan
mellan människor över nationsgränserna Genom att idrotten är grärlslös kan den via ftreningarna bidra
till att integrera nykomlingar i det svenska samhället- Människor av olika nationalitet, ras och religion kan
med idrott§gemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra, respehtera och ftrstå varandras dlika
värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.

ldesllt engagemang

I idrottsrörelsen är rnedlernmama med av egen fri vilja De utformar och leder själva verksamheten. Att
vara delaktig och ta gemensaml arsvar ger verksamheten et mervärde. Hmdratusentals ledare satsar

oavlönat tid och kraft på att leda och fosra bam och ungdomar. De medverkar härigenom till en psitiv
utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är idrottens
kännemiirke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntas och ges möjlighet till uweckling.

lUliliömedvetenhet

Alla åir vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överliimna till våra bam. Medvetenhet orn

miljö.ns krav och m?inniskans påverkan iir en viktig del av bams och rmgdomars fostran. Idrottsriirelsen tar
sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den inte påverkar miljön
negativt. Många idrotter anvfuider dessutom naturen som sin "idrottsplats'. Hiir har vi mot bakgrund av bl

a allemansrä.ttsn ett qäsk_dt a{r_§var S1eqat Eed qåvä rättiehej.er rom rlqrldlghetar,

(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i nwember 1995)

Helena Lunddn
Ordfiirande Mölndals konståkningsklubb

Anneli Dahlöf


