SPIRR-klubben´s stadgar

STADGAR FÖR SPIRR-KLUBBEN
Antagna av Interimstyrelsen 2001-05-20 2015-02-08
§ 1 FÖRENINGENS NAMN
- Föreningens namn är SPIRR-klubben
- Föreningen bildades 1 oktober 1998.

§ 2 SYFTE
- att vara en barn- och ungdomsklubb som stödjer GAIS
- att genom medlemstidning Stryk tidning, skriva sociala medier och olika arrangemang både på och utanför Ullevi
verka för att öka intresset för GAIS bland barn och ungdomar.
- att främja sammanhållningen mellan GAIS unga supportrar.
- att vara positiva föredömen för ungdomar och ta aktiv ställning mot droger och våld.

§ 3 MEDLEMSKAP
- Föreningen är öppen för alla upp till 14 år. Stödmedlemskap kan ansökas.
- Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas
ej.
Medlem som inte erlägger årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
- Medlem som skadat GAIS och/eller föreningens anseende eller motarbetat dess syften kan uteslutas. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om orsaken till uteslutning skall skriftligen meddelas medlemmen.
Utesluten medlem har möjlighet att inom tre veckor efter underrättelsen skriftligen överklaga beslutet till styrelsen.

§ 4 ÅRSMÖTE
- Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det skall hållas före mars månads utgång.
- Kallelse till årsmöte sker i socialamedier (ej via medlemstidning då den det inte finns någon sådan längre)
medlemstidning och med e-mail senast tre veckor innan mötet.
- Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar innan mötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Frågan om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare
7. Val av två rösträknare
8. Verksamhetsberättelse
9. Ekonomisk berättelse
10. Revisionsrapport
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhetsåret
13. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av
a) Ordförande, väljs för en tid av två år
b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
c) Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år
d) Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år.
e) Minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Styrelsens propositioner
17. Medlemmarnas motioner
18. Övriga frågor

§ 5 EXTRA FÖRENINGSMÖTE
- Extra föreningsmöte skall kallas om minst en tiondel av medlemmarna, eller styrelsen så begär.
- Kallelse till extra föreningsmöte sker på samma sätt som kallelse till årsmöte § 4.

§ 6 RÖSTRÄTT
- Rösträtt vid årsmöte eller extra föreningsmöte har medlem eller vårdnadshavare till medlem som erlagt
medlemsavgift
för det år som mötet avser.
- Sittande styrelse har rösträtt.
- Vid oavgjord omröstning har den sittande ordföranden utslagsröst.
- Stödmedlem har yttranderätt men ej rösträtt.

§ 7 STYRELSE
- Styrelsen ansvarar för att föreningens ändamål uppfylls samt sköter föreningens löpande förvaltning efter
medlemmarnas
intentioner och är ansvariga inför årsmötet.
- Styrelsen skall bestå av ordförande och två till fem ledamöter, vilka utses av årsmötet.
- Styrelseordförande väljs för 2 år
- Styrelseledamöter väljs för 2 år med växelvis avgång.
- Styrelsesuppleant väljs för 1 år.
- Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet.
- Styrelsen är beslutsmässig när alla ledamöter kallats och minst hälften närvarar.
- Styrelsens beslut tas av enkel majoritet. Varje ledamot har en röst. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
- Är styrelsen fulltalig har suppleant yttranderätt men ej rösträtt.
- Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordförande. Om minst två ledamöter av styrelsen begär det skall
ordförande
sammankalla styrelsen.
- Styrelsen skall hålla minst ett protokollfört möte i kvartalet.
- Ordföranden och kassören tecknar firman var för sig
- Styrelsearvoden skall ej utgå.

§ 8 VERKSAMHETS och RÄKENSKAPSÅR
- Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är det samma som kallenderår.
- Styrelsens arbetesår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år

§ 9 ÄNDRING AV STADGAR
För ändring och tillägg av dessa stadgar krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två skilda medlemsmöten
varav det
ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst tre veckor skall förflyta mellan dessa medlemsmöten.

§ 10. UPPLÖSNING AV FÖRENING
- För upplösning av föreningen krävs beslut med två tredjedelars majoritet vid två skilda medlemsmöten varav det ena
skall
vara ordinarie årsmöte. Minst tre veckor skall förflyta mellan dessa medlemsmöten.
- Vid en upplösning skall föreningens tillgångar överföras till GAIS ungdomssektion.

