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§1 Syfte
Föreningen är ideell samt religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen är för verksamma
fritidsledare i alla samhällets sektorer. Syftet är: att stärka fritidsledarens yrkesroll och yrkesetik, att
synliggöra fritidsledarens funktion och samhällsnytta.
§2 Medlemskap
Till medlem kan väljas person som stödjer föreningens syfte. Ansökan om medlemskap sker skriftligt.
Kassören har fullmakt att godkänna medlemskap vid uppfyllda kriterier och inbetald avgift.
Medlemsavgiften beslutas på föreningens årsstämma.
Medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste tas
upp på kommande årsmöte. Antingen så upphävs avstängningen eller så utesluts medlemmen.
Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsstämma, medlemsmöten och styrelsen.
§4 Avgifter
Medlemsavgiftens storlek är 200kr för medlem, 200kr för stödmedlem och 0kr för
studerandemedlem. Frågan om ändring av årsavgift ska tas upp på årsstämma och träder i kraft året
efter årsstämman.
§5 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§6 Styrelse
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemsförteckning, bidragsansökningar, medlemsvärvning,
beslut som fattas av stämman och övrig verksamhet.
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare samt övriga ledamöter. Samma
person får inte ha flera poster i styrelsen.
Styrelsen väljs av årsstämman och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.
§7 Årsstämma
Ordinarie årsstämma ska hållas senast sista dagen i första kvartalet varje år. Styrelsen bestämmer tid
och plats. Kallelse till årsstämman skall föreningens medlemmar få minst 1 månad i förväg.
På årsmötet skall följande frågor behandlas:
 Val av mötesordförande
 Val av mötessekreterare
 Val av två justerare tillika rösträknare
 Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
 Styrelsens årsberättelse
 Revisionsberättelse
 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 Beslut om medlemsavgiftens storlek
 Beslut om verksamhetsplan
 Val av ordförande
 Val av styrelseledamöter
 Val av revisorer




Val av valberedning
Övriga frågor

§8 Valberedning
För att ta fram förslag på personer kan årsstämman välja en eller flera valberedare. Valbar är
medlem i föreningen.
§9 Val
Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet, varefter styrelsen, med undantag av ordförandeposten,
konstiturar sig. Mandattiden är ett år.
§10 Firmateckning
På grund av föreningens geografiska läge ska firmatecknare utses på det konstituerande mötet efter varje
årsstämma. Firmatecknarna har teckningsrätt var för sig. Firmatecknare behöver inte sitta i styrelsen.
§11 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsstämman en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
I revisionsberättelsen skall revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
§12 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas med 2/3 majoritet vid årsstämman.
§13 Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess
tillgångar överlämnas till verksamhet med likartat syfte.

