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§ 1 Ändamål 

Klubben, stiftad den 31/1 1934, har till uppgift att ”höja intresset för god idrott, 
utbilda goda idrottsmän, samt verka för god kamratanda”. Klubben har på sitt 
program följande idrottsgrenar: orientering, fälttävlan, skidåkning och friidrott. 

§ 2 Medlemskap 

Inträde i klubben beviljas av styrelsen. Person som tillhört annan idrottsförening, ska 
före inträde ha fullgjort sina skyldigheter till förra föreningen. Till hedersmedlem kan 
väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt inom klubben eller på annat sätt 
främjat dess syfte. Hedersmedlem utses, på förslag av styrelsen, vid något av 
klubbens allmänna möten. 

§ 3 Medlems- och tävlingsavgifter 

§ 3.1 Medlemsavgift 

Medlemsavgift fastställes av årsmötet. Förfallodatum för medlemsavgiften fastställes 
av styrelsen. 

§ 3.2 Tävlingsavgifter 

Tävlingsavgifter fastställes av årsmötet. Förfallodatum för tävlingsavgifter fastställes 
av styrelsen. 

§ 4 Styrelsen 

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Styrelsen, som tillsätts vid klubbens 
ordinarie årsmöte består av ordförande, vice ordförande, 1:e och 2:e sekreterare, 
kassör, två ledamöter samt två suppleanter. 

Ordförande väljs på ett år i sänder. Övriga styrelseledamöter väljs på två år, 
suppleanter på ett år i sänder. Avgår ledamot ur styrelsen inträder 1:e suppleanten 
o.s.v. Avgår två styrelseledamöter ska nya suppleanter väljas vid klubbens nästa 
allmänna möte. 

§ 5 Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i hans frånvaror av vice 
ordförande och är beslutsmässig om 4 ordinarie ledamöter är närvarande och om 3 av 
dessa är ense om beslutet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör 
mötesordförandes röst. 

§ 6 Ordförande 

Ordförande är klubbens officielle representant, leder förhandlingar och vakar över att 
dessa stadgar efterlevs. Ordförande skall ansvara för att förteckning upprättas över 
klubbens erövrade lagpriser och erhållna utmärkelser. Samma gäller avseende 
utmärkelser som enskilda medlemmar erövrat och tilldelats, samt för bestämmelser 
om priser och dyl. uppsatta inom klubben. I ordförandes frånvaro träder vice 
ordförande in i hans ställe. 
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§ 7 Sekreterarna 

1:e sekreteraren skall sköta klubbens korrespondens samt upprätta förslag till 
verksamhetsberättelse. Varje officiell skrivelse ska undertecknas av ordförande eller 
1:e sekreterare. 

2:e sekreteraren skall föra protokoll vid styrelsemöten och klubbens allmänna möten. 

§ 8 Kassören 

Kassören är ansvarig för klubbens förvaltade medel samt att kontinuerligt redovisa 
det ekonomiska läget för övriga styrelsen. 

Kassören åligger att uppbära avgifter och verkställa utbetalningar för klubbens 
räkning samt föra klubbens räkenskaper. Utgiftsposter överstigande 1000 kronor skall 
attesteras av ordförande eller ansvarig i respektive kommitté. 

§ 9 Fonder 

Klubben äger rätt att avsätta medel i fonder. Beslut om avsättning fattas vid ordinarie 
årsmöte. 

Reservfond får tas i anspråk när underskott i verksamheten ej kan täckas med tidigare 
års balanserade vinstmedel. Beslut härom fattas vid ordinarie årsmöte. 

För övriga fonder upprättas anvisningar för hur de fonderade medlen får utnyttjas. 
Dessa anvisningar fastställs vid ordinarie årsmöte och beslut om eventuella ändringar 
sker på samma sätt. 

§ 10 Räkenskapsåret 

Klubbens räkenskapsår löper 1/1 – 31/12. Klubbens räkenskaper skall vara 
revisorerna tillhanda senast en månad före ordinarie årsmöte. 

§ 11 Revisorerna 

Revisorerna, två ordinarie, väljs på två år samtidigt med styrelsen, åligger att under 
verksamhetsåret stödja kassören i arbetet med att granska räkenskaperna och 
styrelsens förvaltning under verksamhetsåret samt slutligen att inlämna skriftlig 
revisionsberättelse senast 8 dagar före ordinarie årsmöte. För revisorerna skall finnas 
två suppleanter, som väljs på ett år. 

§ 12 Valberedning 

Valberedningen väljs vid årsmötet och består av tre ledamöter och en suppleant. 
Valberedningen tar fram förslag på kommittéer till höstmötet och förslag på 
styrelseledamöter och revisorer till årsmötet. 

§ 13 Organisationsplan 

En organisationsplan, som beskriver föreningens organisation ska finnas. 
Organisationsplanen ska ses över årligen av styrelsen i god tid före höstmötet. 

§ 14 Allmänna möten 

Klubben har följande former för allmänna möten: årsmöte, höstmöte samt klubbmöte. 
Dag och plats bestäms av sittande styrelse, som minst 14 dagar i förväg kallar till 
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årsmöte och höstmöte och minst 7 dagar i förväg kallar till klubbmöte. Kallelse sker 
genom anslag i LOK-gården och genom annons i lokaltidning. 

§ 14.1 Ordinarie årsmöte 

Ordinarie årsmöte hålles före februari månads utgång. 

Vid klubbens årsmöte förekommer följande ärenden: 

1. Val av mötesordförande. 

2. Val av mötessekreterare. 

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokoll, tillika rösträknare. 

4. Godkännande av att årsmötet stadgeenligt utlysts. 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning. 

8. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller till densamma inlämnats 
av medlem minst åtta dagar före årsmötet. 

9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt två suppleanter. 

10. Val av revisorer samt suppleanter. 

11. Val av valberedning. 

12. Fastställande av medlems- och tävlingsavgifter 

13. Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret. 

14. Övriga frågor. 

§ 14.2 Höstmöte 

Vid höstmöte, före december månads utgång, ska kommittéer för det kommande 
verksamhetsåret väljas. 

§ 14.3 Klubbmöte 

Om omständigheterna så erfordrar utlyses klubbmöte av styrelsen. Klubbmötesbeslut 
är rådgivande inför styrelsebeslut i ekonomiska frågor. 

§ 14.4 Val 

Val sker öppet, såvida ej sluten votering begärs. Vid lika röstetal och öppen votering 
gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsen äger ej rätt att deltaga vid val 
av revisorer. 

§ 14.5 Rösträtt 

Rösträtt på allmänt möte har medlem som betalt förfallna avgifter. 
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§ 15 Allmänna bestämmelser 

§ 15.1 Bidrag 

Principer för bidrag till resor och anmälningsavgifter för medlemmar beslutas av 
styrelsen, i samråd med berörd kommitté. 

§ 15.2 Utträde ur klubben 

Medlem, som önskar utträda ur klubben gör skriftlig anmälan om detta till styrelsen. 
Den, som under två år icke erlagt förfallna avgifter, kan uteslutas ur klubben. 
Detsamma gäller den, som bryter mot klubbens bestämmelser eller på annat sätt 
skadar klubbens intresse. Om detta har styrelsen rätt att besluta. 

§ 15.3 Ändring av stadgarna 

Förslag till ändring av dessa stadgar får endast förekomma på ordinarie årsmöte och 
skall senast 1 månad före mötet inlämnas till styrelsen, som har att behandla och på 
mötet framlägga förslaget jämte eget utlåtande. För förslagets antagande fordras två 
tredjedels majoritet av de avgivna rösterna. Stadgeändring får ej tas upp till 
behandling vid möte om ärendet inte särskilt angivits i kallelsen. 

§ 15.4 Upplösning av klubben 

Fråga om klubbens upplösning får endast beslutas på ordinarie årsmöte och skall 
bekräftas vid ett efterföljande klubbmöte varvid erfordras två tredjedels majoritet av 
de avgivna rösterna. 

Vid klubbens upplösning skall dess tillgångar användas till idrottens befrämjande. 
Beslut om detta fattas i samband med beslutet om klubbens upplösning. 

§ 15.5 Övrigt 

I övrigt skall de föreskrifter, som Riksidrottsförbundet och Svenska 
Orienteringsförbundet utfärdat, följas av klubben och dess medlemmar. 
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Stadgarna är reviderade och ändringarna är enhälligt beslutade på årsmötet 
2005-02-13. 


