Tolkis Bollklubb rf – stadgar
(godkända av årsmötet 14.2.2018)

§1
Föreningen, vars namn är Tolkis Bollklubb r.f., har Borgå som hemkommun. Föreningens verksamhetsort är Tolkis.
§2
Föreningens ändamål är att befrämja och understöda bollsportens utveckling bland föreningens medlemmar. På
föreningens program står olika bollsporter, vilka nämns i föreningens verksamhetsprogram.
§3
För att uppnå sina ändamål arrangerar föreningen tävlings-, tränings- och upplysningstillfällen samt fester. För att
understöda sina ändamål idkar föreningen restaurang- och kioskrörelse och affär med sportartiklar i enlighet med
myndigheternas tillåtelse.
§4
Föreningens officiella språk är svenska, men inofficiellt är föreningen tvåspråkig.
§5
Alla som förbinder sig att följa föreningens stadgar och beslut kan bli medlem i föreningen genom att betala
medlemsavgiften.
Föreningsmedlemmar är:
a) aktiva medlemmar, vilkas medlemsavgift årligen fastställs av årsmötet,
b) juniorer, vilkas medlemsavgift årligen fastställs av årsmötet,
c) understödande medlemmar, vilka årligen erlägger en avgift som fastställs av årsmötet
d) ständiga medlemmar, vilka erlägger en avgift som fastställs av årsmötet.
Föreningen kan enligt förslag av styrelsen på sitt årsmöte kalla till hedersmedlemmar sådana personer, vilka på ett
förtjänstfullt sätt har understött och befrämjat föreningens verksamhet. Till hedersordförande kan kallas endast en
i gången vid liv varande person. Hedersordföranden har rätt att närvara vid styrelsens möten.
§6
En medlem har rätt att när som helst avgå från föreningen, om han skriftligen meddelat om saken åt styrelsen eller
ordförande. En medlem som inte efterföljer föreningens stadgar eller de bestämmelser som föreningens
funktionärer haft rätt att utfärda eller underlåter att inom utsatt tid betala sin medlemsavgift, kan uteslutas ur
föreningen av föreningens styrelse, antingen för alltid eller för en viss tid. Detta beslut har medlemmen rätt att
överklaga på föreningens allmänna möte genom att inlämna en skriftlig anmälan till styrelsen inom fjorton dagar
från delfåendet av ärendet, med undantag för den dag meddelandet skett.
§7
Föreningens ärenden sköts för ett år åt gången av den på årsmötet valda styrelsen, till vilken hör ordförande samt
fem ordinarie medlemmar och två suppleanter. Ordföranden väljs på årsmötet medan styrelsen inom sig utser
viceordförande samt sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande samt minst
tre medlemmar är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst. Styrelsen sammankallas till möte av
ordförande eller då han har förhinder på kallelse av viceordföranden och bör sammankallas även i det fall att minst
två styrelsemedlemmar fordrar det.

§8
Årsmötet sammankallas av styrelsen genom annonsering på föreningens officiella webbplats senast sju dagar före
mötet. Övriga möten sammankallas genom annonsering på föreningens officiella webbplats senast tre dagar före
mötet. Årsmötet bör hållas under februarimånad.
§9
Föreningens namn tecknas ensam av ordföranden eller gemensamt av två av följande personer: viceordföranden,
sekreteraren och kassören.
§ 10
Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår börjar 1 januari och avslutas den 31 december. De på årsmötet valda
verksamhetsgranskare granskar föreningens förvaltning och räkenskaper, vilka bör stå till revisorernas förfogande
senast den 31 januari. Revisorernas berättelse överlämnas senast en (1) vecka före årsmötet till ordförande.
§ 11
På föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:
1) val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
2) mötet konstateras vara lagligen sammankallat
3) föredragning av föreningens årsberättelse, kassaställning, materialförteckning och verksamhetsgranskarnas
utlåtande
4) fastställande av bokslutet samt beslutande om beviljandet av ansvarsfrihet
5) fastställande av medlemsavgiftens storlek
6) val av ordförande, fem styrelsemedlemmar och två suppleanter
7) val av två verksamhetsgranskare och två suppleanter
8) ett verksamhetsprogram överlåts åt den nyvalda styrelsen
9) övriga av styrelsen framlagda ärenden behandlas, även ärenden som en medlem framlagt åt styrelsen senast
fem dagar före mötet
§ 12
Vid föreningens möten avgörs ärenden med enkel röstmajoritet, utom i de fall som i dessa stadgar särskilt
omnämns. Om rösterna faller lika avgör ordförandes röst, utom vid personval då det sker genom lottdragning.
Röstningen vid mötena sker öppet ifall inte minst tre medlemmar kräver en sluten omröstning. Röstberättigade är
alla som fyllt sexton år och betalat sin medlemsavgift.
§ 13
Ändringar av dessa stadgar kan endast göras på årsmötet och ifall man meddelat detta i möteskallelsen samt om
tre-fjärdedelar (3/4) av de närvarande röstberättigade understöder ändringsförslaget.
§ 14
Beslut om föreningens upplösande görs vid två på varandra följande möten, av vilka det ena mötet är årsmöte, med
minst en veckas mellanrum samt i övrigt på samma sätt som finns omnämnt i föregående paragraf (§ 13).
§ 15
Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla en registrerad förening för bollsport som verkar på föreningens
hemort, vilken bestäms på föreningens sista möte. Ifall detta möte inte hålls, skall föreningens tillgångar tillfalla
hemkommunens idrotts- eller fritidsnämnd för att användas för främjandet av bollsporter.
§ 16
I de fall, som i dessa stadgar inte finns speciellt omnämnt, följs föreningslagen.

