
 

 

 

 
  

 

Stadgar för Åby badmintonklubb  

Stadgar för den ideella föreningen Åby badmintonklubb med hemort i Mölndals kommun. 

Bildad: 1966 

Organisationsnummer: 852000-3065 

Stadgarna reviderades vid årsmöte 2022 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

1 § Ändamål 

Föreningen bedriver badmintonverksamhet. 

Föreningen driver sin verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och 

värdegrund (1 kap Riksidrottsförbundets stadgar, se bilaga).  

Föreningen följer Mölndal stads gemensamma policy för alkohol, narkotika, doping, tobak och 

spel (ANDTS). 

2 § Sammansättning, tillhörighet 

Föreningen består av de fysiska personer som är medlemmar i föreningen. 

Föreningen är medlem i Svenska badmintonförbundet och är därigenom ansluten till 

Riksidrottsförbundet. Föreningen tillhör även Göteborgs badmintonförbund. 

 

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut som 

dessa organisationer fattar.  

 

Föreningen är skyldig att efter begäran lämna ut handlingar och andra uppgifter till 

Riksidrottsförbundet, Svenska badmintonförbundet eller Göteborgs badmintonförbund. 

3 § Beslutande organ  

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

4 § Firmateckning   

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Styrelsen har rätt att delegera 

firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda 

personer. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till 

styrelsen. 
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5 § Verksamhets- och räkenskapsår  

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden mellan den 1 juli och den 30 jun 

6 § Stadgeändring  

För att ändra stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av de lämnade rösterna. 

Förslag till ändring av stadgarna får göras skriftligt av såväl medlem som styrelsen.  

7 §  Tvist/skiljeklausul  

Talan i tvist där parterna är (eller var när omtvistat rättsförhållande gällde) enskild medlem, 

funktionär, förening, IdrottsAB, specialidrottsförbund, distriktsidrottsförbund, riksidrottsförbundet, 

Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist 

ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Svenska badmintonförbundets eller 

riksidrottsförbundets, avgöras enligt ett av riksidrottsförbundet fastställt reglemente för Idrottens 

skiljenämnd.  

 

Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.  

8 § Upplösning av föreningen  

För att upplösa föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av de lämnade rösterna. 

I beslutet om att upplösa föreningen ska det finnas uppgift om att föreningens tillgångar ska 

användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål. Det ska också framgå var den upplösta 

föreningens handlingar ska arkiveras t.ex. i ett folkrörelsearkiv eller motsvarande. 

 

Beslutet och kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse 

jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svenska Badmintonförbundet. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

9 § Medlemskap  

Alla som vill stödja föreningens ändamål har rätt att vara medlem. Ansökan om medlemskap får 

bara avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens 

värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen. 

 

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

Medlemskapet gäller tills vidare. 

 

Behandling av personuppgifter: Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får 

behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet 

Dataskyddsförordningen, GDPR, eller motsvarande bestämmelse.  

10 § Neka medlemskap  

Föreningen får bara neka någon att bli medlem om det kan antas att personen kan komma att 

motarbeta föreningens ändamål eller intressen. 

  

Innan en person nekas medlemskap ska föreningen redovisa varför personen inte får bli medlem. 
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Ett beslut att neka medlemskap fattas av styrelsen och ska vara skriftligt. 

  

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor till Svenska 

badmintonförbundet 

11 § Lämna föreningen  

Medlem som vill lämna föreningen ska anmäla det skriftligt till styrelsen. När styrelsen har tagit 

emot anmälan anses personen omedelbart ha lämnat föreningen. 

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift två på varandra följande verksamhetsår anses ha 

begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs 

från medlemsförteckningen. 

12 § Uteslutning av en medlem  

En medlem får inte uteslutas ur föreningen av någon annan anledning än att denne inte har 

betalat av avgifter som föreningen har beslutat, motarbetat föreningens verksamhet eller 

ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  

 

Styrelsen får besluta att meddela en varning i stället för att utesluta en medlem om en varning 

anses tillräckligt. Beslut om uteslutning eller att ge en varning får inte fattas utan att medlemmen 

inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som har lett till att 

medlemskapet ifrågasätts. Skälen till varför medlemmen kommer att uteslutas eller meddelas en 

varning ska framgå av beslutet. Det ska också framgå hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska 

lämnas personligen eller skickas med rekommenderat brev till den det berör. Detta ska göras 

senast tre dagar efter dagen för beslutet.  

 

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av styrelse senast en månad efter det att 

medlemmen tog del av förslaget till uteslutning eller att meddela en varning. Den som berörs av 

beslutet får överklaga det inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsföreningens stadgar. 

 

Beslut om uteslutning gäller inte förrän tiden att överklaga har gått ut. Om beslutet har 

överklagats gäller beslutet om uteslutning när ärendet har blivit slutligt avgjort. 

13 § Medlemmars rättigheter och skyldigheter   

Medlemmar 

• har rätt att delta i aktiviteter som ordnas för medlemmarna, 

• har rätt att få information om föreningens angelägenheter, 

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa stadgar, 

bestämmelser och beslut från Riksidrottsförbundet, Svenska Badmintonförbundet och 

Göteborgs badmintonförbund. 

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom om föreningen upplöses, 

• ska betala medlemsavgift samt övriga avgifter som föreningen beslutar om 
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14 § Delta i den idrottsliga verksamheten  

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna 

inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller den som fått 

sådan beslutanderätt av styrelsen.  

 

För tävlingar eller uppvisningar som arrangeras utanför Sverige, ska också Svenska 

badmintonförbundet ge sitt samtycke, om inte Svenska badmintonförbundet beslutat om en 

annan ordning. 

 

Är arrangören inte ansluten till det specialidrottsförbund som organiserar den idrottsgren vilken 

tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om det specialidrottsförbund 

som organiserar idrottsgrenen har godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 

15 § Tidpunkt och kallelse  

Årsmöte är föreningens högsta beslutande organ. Mötet ska hållas senast den 31 oktober på tid 

och plats som styrelsen bestämmer.  

 

Kallelse till årsmötet ska meddelas medlemmarna senast tre veckor före mötet. Kallelse och 

förslag till föredragningslista ska också publiceras på föreningens hemsida eller liknande och 

sättas upp i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Om det har kommit in förslag om ändring 

av stadgarna, nedläggning av föreningen, sammanslagning av föreningen med annan förening 

eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar, ska det anges i 

kallelsen. 

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget 

samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för 

medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns 

tillgängliga. 

16 § Förslag till ärenden som ska behandlas av årsmötet  

Både medlemmar och styrelsen får lämna förslag som ska behandlas av årsmötet. 

Förslag från medlem som har lämnats till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet ska tas upp 

på mötet. Förslag som kommer senare kan behandlas om det är lämpligt. Om det har kommit 

förslag från en medlem senast fyra veckor före årsmötet ska styrelsen lämna ett skriftligt yttrande 

över förslaget senast två veckor före mötet. 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet  

Medlem som har betalat medlemsavgifter före mötet och under mötesåret fyller lägst 13 år har 

rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har 

rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 



4/8 

 

18 § Beslutförhet  

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

19 § Beslut och omröstning  

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation). Om någon begär det ska beslut fattas efter omröstning 

(votering). 

 

Frågor om ändring i stadgarna, upplösning av föreningen eller sammanslagning av föreningen 

avgörs med 2/3 majoritet. Alla andra frågor avgörs genom enkel majoritet.  

 

Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med 

relativ majoritet menas att den (de) som får flest röster är vald (valda) oberoende av hur dessa 

röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut 

majoritet. Det innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.  

 

Omröstning sker öppet. Om en röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.  

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden 

vid mötet, om hen har rätt att rösta Är hen inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse 

av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag 

20 § Valbarhet  

Medlemmar som har rösträtt är valbara till styrelsen och valberedningen. De som är anställda av 

föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i 

föreningen. 

21 § Ärenden vid årsmötet  

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt och i rätt tid. 

5. Fastställande av dagordning 

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 motioner som lämnats in i rätt tid. 

12. Val av 

a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; 

b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; 



4/8 

 

c. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år; 

d. 2 revisorer jämte ev. suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens 

ledamöter delta; 

e. 1-3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år. En av ledamöterna ska utses till 

sammankallande; 

f. beslut om val av vem som ska företräda föreningen vid Göteborgs 

badmintonförbunds möten, eller andra möten där föreningen har rätt att 

representeras med ombud. Årsmötet får besluta att styrelsen utser ombud.  

13. Övriga frågor. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om 

den inte finns med i kallelsen till mötet. 

22 § Extra årsmöte  

Styrelsen får kalla medlemmarna till extra årsmöte.  

 

Styrelsen ska kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens 

röstberättigade medlemmar begär det. En sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen 

för begäran. 

 

När styrelsen tagit emot en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa ett sådant 

möte. Det extra årsmötet ska hållas inom två månader från det att styrelsen tog emot begäran.  

 

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska skickas till medlemmarna senast 

sju dagar före mötet. Kallelsen, med förslag till föredragningslista, ska också anslås i klubblokalen 

eller på annan lämplig plats och publiceras på föreningens hemsida eller liknande. 

 

Om styrelsen inte utlyser eller kallar till ett extra årsmöte får de som gjort begärt det extra 

årsmötet utlysa mötet och kalla till det på det sättet som styrelsen borde ha gjort.  

 

Vid ett extra årsmöte får endast det som föranlett mötet behandlas.  

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17-

19 §§. 

VALBEREDNINGEN 

23 § Sammansättning och uppdrag  

Valberedningen består av en till tre ledamöter. Senast tre veckor före årsmötet ska 

valberedningen fråga dem vilkas mandattid tar slut vid årsmötet om de vill kandidera för nästa 

mandattid. Senast en vecka före årsmötet ska valberedningen meddela de röstberättigade 

medlemmarna sitt förslag. 
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REVISORER 

24 § Revision  

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och sty-

relseprotokoll och övriga handlingar. Revisorerna ska ha fått del av föreningens räkenskaper 

senast en månad före årsmötet. 

 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- 

och räkenskapsåret. Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast 14 dagar före 

årsmötet. 

STYRELSEN 

25 § Sammansättning  

Styrelsen består av ordförande och fyra till åtta övriga ledamöter, samt suppleanter. Styrelsen bör 

bestå av både kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör 

och de övriga befattningshavare som behövs. Om en ledamot har förhinder inträder suppleant 

enligt av årsmötet fastställd turordning. Om en ledamot avgår innan mandattiden är slut inträder 

suppleant i dennes ställe enligt samma ordning fram till nästa årsmöte. Styrelsen får utse någon 

att vara adjungerad ledamot. En sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen 

ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.  

26 § Styrelsens uppgifter  

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. Styrelsen ska - inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska 

badmintonförbundet och föreningens stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda 

planer och tillvarata medlemmarnas intressen. 

Styrelsen ska särskilt: 

• se till att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

• verkställa av årsmötet fattade beslut, 

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

• ansvara för och förvalta föreningens medel, 

• tillställa revisorerna handlingar enligt 24 § 

• förbereda årsmöte. 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning  

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst hälften av ledamöterna har 

begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och om minst två 

ledamöter är närvarande.  

 

För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens närvarande ledamöter är överens om beslutet. 

 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

  

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras skriftligt eller vid ett virtuellt möte. Vid 

sammanträde ska protokoll föras.  
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28 § Överlåtelse av beslutanderätten  

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 

sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller en anställd. Den som fattat 

beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen. 

TVIST 

33 § Skiljeklausul  

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, 

utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i Riksidrottsförbundets eller Svenska 

badmintonförbundets stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Vardera parten svarar för 

sina egna kostnader och för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, 

inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna. 

 

 

 


