STADGAR för den ideella föreningen SatsaFriskt.
Föreningen bildades 2005-04-26.
Tidigare stadgar fastställda 2007-03-21, 2015-02-28.
§ 1

Ändamål

Föreningen skall bedriva motionsgymnastik samt övrig verksamhet, som gynnar
såväl fysisk som psykisk hälsa och välbefinnande.
§ 2

Föreningens säte

Föreningens säte skall vara i Strängnäs kommun.
§ 3

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ utgörs av årsmöte, extra årsmöte och, under löpande
verksamhetsår, styrelsen.
§ 4

Firmateckning

Styrelsen utser två ledamöter att gemensamt, eller var för sig, teckna föreningens
firma.
§ 5

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 6

Medlemskap

Medlemskap erhålls genom att man betalar sin avgift för respektive termin.
§ 7

Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av de avgivna
rösterna.
§ 8

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs likaledes 2/3 av de avgivna rösterna. Beslutet
skall ange hur eventuella tillgångar skall användas.
§ 9

Årsmöte

Årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse skall utfärdas senast tre
veckor före mötet på föreningens hemsida och andra lämpliga media.

§ 10

Ärenden att behandlas på årsmötet

Motioner att behandlas på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad
före årsmötet. Motionsrätt har varje medlem, som betalat sin avgift för den för
årsmötet aktuella terminen. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över
förslaget.
§ 11

Rösträtt, beslutsförhet, valbarhet och omröstning

Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud. Medlem som betalat sin
avgift för aktuell termin och fyllt 15 år har rösträtt.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande.
Beslut fattas genom acklamation eller votering.
Frånsett §§ 7 och 8 fordras vid votering beslut med absolut eller relativ majoritet.
Val avgörs med relativ majoritet, vilket innebär, att den som fått det högsta antalet
röster är vald, oberoende av hur dessa förhåller sig till antalet avgivna röster.
Övriga frågor avgörs med absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av de
avgivna rösterna.
Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden, förutsatt att denne har rösträtt. Eljest avgörs genom lottning.
Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem i föreningen.
Styrelsen kan under löpande verksamhetsår förordna icke vald medlem att tillfälligt
ingå i styrelsen fram till kommande årsmöte.
§ 12

Ärenden att behandlas vid årsmöte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare och rösträknare
Fastställande om mötet utlysts på rätt sätt
Fastställande av föredragningslista
a) Styrelsens verksamhetsberättelse
b) Styrelsens förvaltningsberättelse( balans- och
resultaträkning) för verksamhetsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna
verksamhetsåret
Fastställande av terminsavgifter
Fastställande av verksamhetsplan och budget för det
kommande verksamhetsåret
Behandling av i tid inkomna motioner
Val av
a) ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år
c) ersättare för en tid av 1 år
Eventuellt val av valberedning

§13

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte om den anser det nödvändigt eller om minst en
tiondel av medlemmarna begär det. I det senare fallet fordras skriftlig framställan
med motivering. Vid extra årsmöte får endast den fråga som föranlett mötet
behandlas. Rösträtt vid extra årsmöte är likalydande som i § 11 och beslut fattas med
absolut majoritet, dvs mer än hälften av de avgivna rösterna.
§ 14

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och fyra ledamöter och minst en ersättare.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Vid förhinder för ledamot inträder ersättare vid styrelsemöte samt om ledamot avgår
före mandattidens utgång.
Styrelsen är föreningens beslutande organ för tiden mellan årsmötena och ansvarar
för föreningens samtliga angelägenheter.
Styrelsen kan utse arbetsgrupper för olika aktiviteter.
Vid behov kan utomstående expertis anlitas.
§ 15

Styrelsesammanträden

Ordföranden kallar till styrelsemöten och upprättar dagordningen.
Möte kan sammankallas om minst halva antalet ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet är
närvarande. Minst hälften av de närvarande ledamöterna måste vara ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Protokoll skall föras vid alla möten och tillställas samtliga ledamöter och ledare.

Dessa stadgar har antagits vid årsmötet 2017-03-25

