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Stadgar för Rimbo Idrottsförening, i det följande kallad Rimbo IF, stiftade den 5 
mars 1911. 

Nuvarande stadgar har, efter revidering, fastställts vid ordinarie årsmöte i mars 
1992 samt vid ordinarie halvårsmöte i oktober 1992. 

Stadgarna är reviderade och fastställda vad avser § 6 vid ordinarie årsmöte i 
mars 1996. 

Stadgarna är reviderade och fastställda vad avser §§ 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 
och 22 vid halvårsmöte i oktober 2011 och vid ordinarie årsmöte i mars 2012. 

Stadgarna är reviderade och fastställda vad avser §§ 1, 2 och 17 vid halvårsmöte 
i oktober 2014 och vid ordinarie årsmöte i mars 2015. 
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§ 1. Ändamål och syfte 

Rimbo IF har som syfte att, genom idrottsverksamhet, verka för att både vuxna 
och ungdomar fostras fysiskt och socialt. Föreningen vill verka för att skapa gott 
idrottskamratskap samt medverka till att våra medlemmar är och blir goda 
samhällsmedborgare. 

Rimbo IF ska därutöver bedriva sådan verksamhet som kan tillföra föreningen 
intäkter för vidmakthållande av föreningens anläggningstillgångar samt för att 
befrämja den idrottsliga verksamheten. 

§ 2. Medlemskap 

Medlemskap i föreningen erhålls genom att årligen erlägga medlemsavgift, samt 
om medlemskap tidigare hafts i annan förening - samtliga skyldigheter fullgjorts 
mot denna förening. Årsmötet fastställer de olika former för medlemskap som, 
vid varje tillfälle, ska gälla. Huvudstyrelsen lämnar därutöver förslag till 
årsmötet om hedersmedlemskap. 

Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift upphör automatiskt att vara 
medlem. Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift är inte, vid halvårs- eller 
årsmöte eller extra medlemsmöte, valbar till förtroendeuppdrag i föreningens 
Huvudstyrelse eller i någon av föreningens sektionsstyrelser. 

§ 3. Uteslutning 

Medlem får uteslutas ur föreningen endast om synnerliga skäl föreligger. Som 
synnerliga skäl anses, 

att ha brutit mot föreningens vid varje tillfälle gällande stadgar, eller 
att ej ha arbetat och verkat för föreningens ändamål enligt § 1, eller 
att ha motarbetat föreningens strävan att bedriva en meningsfull verksamhet i 
enlighet med § 1, eller 
att uppenbart ha skadat föreningens intressen. 

Beslut om uteslutning fattas av Huvudstyrelsen, eventuellt på förslag från 
respektive sektionsstyrelse. Före beslut ska medlem skriftligen, med angivande 
av skäl till uteslutningen, underrättas och har därefter rätt att yttra sig till 
Huvudstyrelsen inom fjorton (14) dagar efter den skriftliga underrättelsen. 

Besvär över uteslutningen kan anföras och ska då tas upp på ordinarie 
Huvudstyrelsemöte till vilket den klagande, senast åtta (8) dagar före, ska kallas 
per rekommenderat brev. 

§ 4.  Avgifter 

Medlem ska årligen erlägga den medlemsavgift som årsmötet fastställt. 
Medlemskort gäller som bevis på erlagd avgift och detta får ej överlåtas på 
annan. Hedersmedlemskap är avgiftsfritt. 
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§ 5. Medlem 

Som medlem i föreningen har man rätt att delta i möten och sammankomster 
anordnade av föreningen eller i föreningens namn samt rätt att ta del av period- 
och årsbokslut, verksamhetsberättelser samt respektive styrelses protokoll. 

Medlem har rätt att delta i av föreningen anordnad idrottslig verksamhet. 
Medlem kan inte, utan huvud- eller sektionsstyrelses tillstånd, delta i tävling 
eller uppvisning. Om sådan tävling eller uppvisning arrangeras utanför 
Sveriges gränser, ska också vederbörande specialidrottsförbund ge sitt 

samtycke. 

§ 6. Huvudstyrelse 

Rimbo IF:s angelägenheter handhas av Huvudstyrelsen, vilken består av 
ordförande och därutöver minst fyra (4) och högst åtta (8) ledamöter så att 
antalet blir udda. 

Suppleant kan utses i Huvudstyrelsen. 

Huvudstyrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott (AU) samt utser också vice 
ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande väljs vid årsmötet och för ett 
år i taget. 

Ledamöter och suppleanter väljs på årsmötet eller på halvårsmötet bland 
röstberättigade medlemmar. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång, inträder dennes personlige suppleant 
intill nästkommande ordinarie årsmöte eller halvårsmöte då nyval sker. Avgår 
ordförande under mandatperioden, ska nyval hållas vid ett extra inkallat 
medlemsmöte. 

Huvudstyrelsen kan utse hedersordförande som på huvudstyrelsens uppdrag 
kan representera föreningen och, om Huvudstyrelsen så beslutar, föra 
föreningens talan. 

Huvudstyrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning. 

§ 7. Firmateckning 

Rimbo IF:s firma tecknas av styrelsen gemensamt, eller av ordförande samt en 
ledamot i förening, eller av särskilt utsedd person. 

§ 8. Sammanträdesregler 

Huvud- respektive sektionsstyrelse sammanträder när ordförande, eller när 
minst halva antalet ledamöter, så bestämmer. 

Respektive styrelse är beslutsmässig om alla i styrelsen kallats till 
sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande. 

Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i 
protokollet. 
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§ 9. Huvudstyrelsens uppgifter 

Huvudstyrelsens ordförande är Rimbo IF:s officielle representant och leder 
styrelsens förhandlingar samt övervakar att stadgar och bindande regler 
efterlevs. Har ordförande förhinder inträder vice ordförande i hans ställe. 

Huvudstyrelsen är ansvarig för hela föreningens ekonomiska förvaltning och 
redovisning. 

§ 10. Verksamhets- och räkenskapsår 

Verksamhets- respektive räkenskapsåret omfattar tiden från och med 1 
januari till och med 31 december. 

Huvud- respektive sektionsstyrelses arbetsår omfattar tiden från och med 
årsmötet ena året till och med årsmötet påföljande år. 

§ 11. Revision 

Huvud- respektive sektionsstyrelse ska, senast trettio (30) dagar före årsmötet, 
tillhandahålla revisorerna föreningens respektive sektionens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll, samt övriga handlingar som revisorerna 
önskar ta del av. 

Revisorerna ska granska respektive styrelses och kommittéers förvaltning och 
räkenskaper för det senaste verksamhetsåret, samt överlämna 
revisionsberättelse till styrelsen senast fjorton (14) dagar före föreningens 
årsmöte. 

§ 12. Sektioner 

Rimbo IF har vid varje tidpunkt de verksamhetssektioner som beslutas av 
ordinarie årsmöte eller ordinarie halvårsmöte. Beslut om bildande eller 
nedläggning av sektion fattas på ordinarie årsmöte eller ordinarie halvårsmöte. 
Vid nedläggning tillfaller sektionens tillhörigheter och tillgångar Rimbo IF, 
varvid Huvudstyrelsen har att besluta om tillgångar och tillhörigheters 
användande. 

Respektive sektionsstyrelse fördelar inom sig ansvarsområden på ett sätt som, 
vid varje tidpunkt, speglar verksamhetens inriktning. Antalet ledamöter ska 
vara udda – dock minst fem (5) stycken. Sektionsordförande väljs för ett (1) år 
på ordinarie årsmöte eller halvårsmöte efter förslag från respektive sektion 

och/eller valberedning. 

En ledamot från varje sektion ska ingå i Huvudstyrelsen. 

Sektionsstyrelsens uppgift är att leda sektionens arbete. Detta avser såväl den 
idrottsliga verksamheten som den ekonomiska. Sektionsstyrelsen ska 
upprätta verksamhetsplan och budget för varje verksamhetsår, vilka 
överlämnas till Huvudstyrelsen på tid som den bestämmer. Huvudstyrelsen 
förbehåller sig rätten att ändra i sektionernas förslag innan årsmötet fattar 
beslut om den gemensamma budgeten. 

Det åligger sektionernas styrelse att fortlöpande hålla Huvudstyrelsen 
underrättad om väsentliga förändringar i och avvikelser från verksamhetsplan 
och budget. Ekonomiska rapporter, där såväl aktuell som verksamhetsårets 
ekonomiska situation framgår, ska lämnas till Huvudstyrelsen på tid som den 
bestämmer.  
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§ 13. Kommittéer 

Årsmötet äger rätt att utse kommitté för särskilt ändamål. Huvudstyrelsen 
äger också rätt att utse arbetsgrupper för speciellt uppdrag eller speciellt 
ändamål. 

Utsedd kommitté eller arbetsgrupp är direkt underställd Huvudstyrelsen. 
Kommitté och arbetsgrupp svarar inför och avrapporterar sitt arbete till 
Huvudstyrelsen vid tidpunkt som den bestämmer. 

Kommitté ska bestå av ordförande samt erforderligt antal ledamöter – dock 
lägst två (2) så att kommittén har udda antal ledamöter. 

§ 14. Möten 

Rimbo IF håller ordinarie årsmöte under mars månad, samt ordinarie 
halvårsmöte under oktober månad. Extra medlemsmöte kan hållas när så 
erfordras. 

Tidpunkt och plats för respektive möte beslutas av årsmötet med kallelse 
senast fjorton (14) dagar före mötet. 

§ 15. Rösträtt 

Rösträtt har alla medlemmar som erlagt medlemsavgift och som fyllt arton (18) 
år. Rösträtt har också hedersmedlem. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. 
Icke röstberättigad medlem har yttrande- men ej förslagsrätt. 

§ 16. Beslutsmässighet 

Års-, halvårs- respektive extra medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal 
medlemmar som är närvarande. 
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§ 17. Dagordning vid årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte ska på dagordningen följande punkter finnas med 

 Upprop och fastställande av röstlängd 

 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt 

 Fastställande av dagordning 

 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Val av två (2) justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet 

 Val av två (2) rösträknare 

 Redovisning av Huvud- och sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser 

 Redovisning av Huvud- och sektionsstyrelsernas resultat- och 
balansräkningar 

 Revisionsberättelse 

 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser 

 Val av föreningsordförande för ett (1) år 

 Val av ledamöter i Huvudstyrelsen varav hälften för två (2) och resterande 
för ett (1) år 

 Val av suppleant(er) i Huvudstyrelsen för ett (1) år 

 Eventuellt val av kommitté(er) och/eller arbetsgrupper för ett (1) år 

 Val av revisor/revisorer för ett (1) år 

 Val av revisorssuppleant för ett (1) år 

 Förslag som väckts eller lämnats in till Huvudstyrelsen senast fjorton 

(14) dagar före mötet 

 Beslut om arvode(n) 

 Val av valberedning (varav en sammankallande) för ett (1) år 

 Beslut om och antagande av budget för kommande verksamhetsår för 
Huvudstyrelse och respektive sektion 

 Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen som lämnats in 
till Huvudstyrelsen senast trettio (30) dagar före mötet 
 

Följande val kan göras vid ordinarie årsmöte eller ordinarie halvårsmöte 
 

 Val av ordförande för respektive sektion för ett (1) år 

 Val av ledamöter till respektive sektion varav hälften för två (2) år och 
resterande för ett (1) år 
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§ 18. Beslut, omröstning 

Beslut fattas med acklamation (ja eller nej) efter öppen omröstning eller efter 
sluten votering. Vid votering och omröstning bestäms utgången genom enkel 
majoritet - dock ej för frågor enligt §§ 20 och 21. Vid lika röstetal, ska det förslag 
gälla, som ordförande stött - dock ej frågor som avser val. 

När lika röstetal föreligger vid frågor som avser val, ska förslag avgöras genom 
lottdragning. 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

§ 19. Ekonomiska beslut 

Beslut i fråga om ekonomiska åtaganden får ej fattas utan att ha tagits upp på 
respektive styrelses föredragningslista. Ekonomiska beslut inom sektioner 
eller kommittéer, som överstiger av Huvudstyrelsen fastställt belopp eller 
fastställd ekonomisk ram, får ej fattas utan Huvudstyrelsens protokollförda 
medgivande. 

§ 20. Stadgefrågor 

Förslag om ändring av dessa stadgar - dock ej § 21 som aldrig får ändras - får 
tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte eller ordinarie halvårsmöte. 

För godkännande av stadgeändring erfordras att minst 2/3 av närvarande, 
röstberättigade medlemmar stöder förslaget vid två på varandra följande 
ordinarie årsmöten och ordinarie halvårsmöte eller vice versa eller vid två på 
varandra följande ordinarie årsmöten, eller vid två på varandra följande 
ordinarie halvårsmöten. 

Oaktat vad som sägs om stadgeändring i denna paragraf, äger Huvudstyrelsen 
rätt att - med ordinarie årsmötes eller halvårsmötes godkännande genom enkel 
majoritet - ändra räkenskaps- och/eller verksamhetsår enligt § 10. 
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§ 21. Upplösning 

Skulle föreningen komma att upplösas, ska alla dess tillgångar användas till 
idrottens främjande på orten, samt ska beslut om hur tillgångarna ska 
användas fattas samtidigt med beslut om föreningens upplösande. Denna 
paragraf, stadgad i 1943 års stadgar, § 9, får aldrig ändras. 

§ 22. Övriga bestämmelser 

Utöver dessa stadgar gäller Sveriges Riksidrottsförbunds stadgar, övriga 
föreskrifter samt respektive specialidrottsförbunds stadgar, 
tävlingsreglementen och utfärdade föreskrifter. 

 

Ovanstående stadgar är, efter vederbörligt godkännande vid ordinarie 
halvårsmöte i oktober 2014 och ordinarie årsmöte 2015, reviderade och 
fastställda vid årsmötet i mars 2015. 

 

RIMBO IDROTTSFÖRENING 
Huvudstyrelsen 


