Revidering nr:
Reviderings
datum:

6
2013-03-20

STADGAR
FÖR ÖSTERSUNDS BUGG & ROCK´N ROLL KLUBB
Klubben stiftad 1983-01-18
Stadgarna senast ändrade av årsmöte den 20/3 2013

SYFTE OCH INRIKTNING
ÖBRK är en politiskt och religiöst obunden förening med syftet att främja danssporten, främst bugg och
rock´n roll danser. Föreningen ska i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.

1 TILLHÖRIGHET
ÖBRK är medlem i Svenska Danssportsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.
Föreningen tillhör dessutom Jämtlands/Härjedalens Idrottsförbund, Mittnorrlands Danssportförbund samt
Jämtlands/Härjedalens handikappförbund.
Den är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser samt
beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av Riksidrottsstyrelsen eller någon av styrelserna i
Danssportförbundet, Jämtlands/Härjedalens Idrottsförbund eller Mittnorrlands Danssportförbund är ÖBRK
skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna de uppgifter dessa organ begär.
2 MEDLEMSKAP
Medlemskap i ÖBRK erhålls, av fysisk person, genom anmälan till styrelsemedlem samt inbetalning av avgift
fastställd av årsmötet.
Beslut att avslå medlemskap skall fattas av styrelsen och får endast ske om det kan antas att vederbörande
kommer att motarbeta ÖBRK:s ändamål och intressen. I beslutet skall skälen till avslaget redovisas, samt anges
vad den medlemssökande kan göra för att överklaga beslutet. Beslut om vägrat medlemskap kan överklagas av
den berörde enligt RF:s stadgar.
Årsmötet kan besluta om antagande av hedersmedlem vilken är befriad från årsavgift.
2:1 medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster som ordnas för medlemmarna, samt till information om
föreningens angelägenheter. Medlem ska följa ÖBRK:s stadgar, samt de beslut som fattas av föreningsorganen
och RF:s och DSF:s stadgar och beslut. Medlem har ej rätt till ÖBRK:s behållning eller egendom vid upplösning
av föreningen.
Medlem ska betala medlemsavgiften, samt övriga avgifter som beslutats av föreningen.
2:2 utträde och uteslutning
Utträde ur föreningen anmäls skriftligt till styrelsen. Medlem som inte betalt medlemsavgift inom fastställd
tid, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Beslut om uteslutning av medlem får fattas av styrelsen om
medlemmen motarbetat eller skadat föreningens intressen eller ej betalt sin medlemsavgift.
Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått 25 dagar på sig att yttra sig.
Beslut innehållande orsak till uteslutning, samt vad den uteslutne ska göra för att överklaga, ska skriftligen
överlämnas till den uteslutne inom tre dagar från beslutat. - Beslut kan överklagas till RF inom tre veckor.
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2:3 tävling & uppvisning
Medlem har rätt att delta i föreningens dansverksamhet under de former som gäller för danssporten och på
samma villkor som gäller för alla medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävlingen eller
uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också Danssportförbundet ge sitt samtycke,
såvida inte förbundet i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställer en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till SF som är organiserat för att omhänderta den dans vilken tävlingen eller
uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om SF godkänt den tävlingen eller uppvisningen.
Medlem som avser att bedriva verksamhet i klubbens regi ska inhämta styrelsens godkännande.
3 BESLUTANDE ORGAN
ÖBRK´s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4 STYRELSEN
Styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet och ska, inom ramen för RF´s och Danssportförbundets
stadgar, verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
4:1 sammansättning
Styrelsen består av ordförande, minst fyra ledamöter, tre suppleanter samt en styrelseelev, vilka väljs av
årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och de övriga befattningarna som krävs.
Styrelsen är beslutsmässig om alla ledamöter kallats och minst hälften är närvarande.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattningar inom styrelsen.
Styrelseeleven är med för att lära sig hur en styrelse arbetar, för att senare kunna ta på sig uppdrag inom
styrelsen. Eleven har yttrande och förslagsrätt, men ingen rösträtt i styrelsen. En och samma person kan bara
vara styrelseelev en gång och då endast ett år.
4:2 firmateckning
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning och utser inom sig firmatecknare.
5 VALBEREDNING
Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en är sammankallande.
Styrelsemedlem som ej önskar fortsätta, ska meddela valberedningen detta senast 2 månader före årsmötet.
Valberedningen ska, på styrelsemötet närmast före årsmötet, meddela sitt förslag.
Detta skall även samtidigt finnas tillgängligt för medlemmarna tillsammans med övriga årsmöteshandlingar.
6 REVISORER
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll samt övriga handlingar.
ÖBRK´s räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorn ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret,
samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden
mellan två på varandra följande årsmöten.
Styrelsen ska tillhandahålla föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och
övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när de gäller revision av
förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmöte.
För medlemmarna ska samtliga årsmöteshandlingar finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet.
I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
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8 ÅRSMÖTE
Med föreningen hålls årsmöte i mars. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.
Kallelse till årsmötet översänds till medlemmarna senast 5 veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av
styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylikt.
Årsmötesföredragningslista kommer att finnas tillgängliga senast en vecka före årsmötet tillsammans med
övriga årsmöteshandlingar.
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
8:1 rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt
Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter avseende verksamhetsåret, eller har betalt medlemsavgift
senast 31 januari mötesåret, och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på årsmötet. Hedersmedlem
har alltid rösträtt.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och
förslagsröst.
8:2 valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av ÖBRK. Av föreningen anställd person får
dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i ÖBRK.
8:3 årsmötesföredragningslista:
§ 1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
§ 2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
§ 3 Fastställande av föredragningslista.
§ 4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
§ 5 Val av 2 justerare som, jämte ordförande, ska justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.
§ 6 Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ska vara sammankallande..
§ 7 Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret.
§ 8 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret läses upp.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
§ 10 Fastställande av avgifter
§11 Behandling av :
a) verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
b) budget för det kommande verksamhetsåret
c) propositioner och motioner.
§12 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen kommande verksamhetsår (§13b)
§13 Val av :
a)
b)

Föreningens ordförande, för en tid av ett år
halva antalet ordinarie ledamöter, för en tid av två år.
3 suppleanter, för en tid av ett år
Suppleanterna ersätter frånvarande ledamöter i nämnda inträdesordning.
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1 styrelseelev, för en tid av ett år
1 revisorer jämte suppleant, för en tid av ett år

§14 Beslut om val av ombud till andra möten.
§15 Mötets avslutande.
Frågor av ekonomisk natur får ej behandlas om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.
8:4 inlämningstider
Såväl medlem som styrelse får lämna förslag att behandlas av årsmötet.
Motioner från medlemmar ska vara inlämnade senast 28 dagar före årsmötet.
Fråga om stadgeändring eller föreningens upplösande ska vara inlämnade senast 30 dagar före mötet.
8:5 extra årsmöte
Vid behov kan styrelsen kalla till extra årsmöte.
Extra årsmöte ska utlysas då revisorerna eller minst 1/10 av medlemmarna begärt detta.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.
Kallelse jämte föredragningslista för extra möte översändes senast 7 dagar före mötet till medlemmarna eller
kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokal eller dylikt.
Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras.
9 BESLUT, OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.
Med undantag för stadgefrågor och frågor om föreningens upplösning avgörs vid omröstning frågor genom
enkel majoritet.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträdes av ordföranden vid mötet, om
han/hon är röstberättigad. Om så inte är fallet avgör lotten.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det, ska valet ske slutet.
Beslut bekräftas med klubbslag.
10 STADGETOLKNING mm
Uppstår en tvekan om hur dessa stadgar ska tolkas, eller om en situation som inte är förutsedd i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig, genom sitt medlemskap i ÖBRK, att i frågan om föreningens stadgar inte väcka talan vid
allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven
ordning.
11 STADGEÄNDRING & UPPLÖSNING AV ÖBRK
Endast årsmöte får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet
angivna röster biträder beslutet.
I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt
idrottsfrämjande syfte. Beslutet jämte protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte resultat- och
balansräkning ska omedelbart delges DSF.
Utöver dessa stadgar gäller RF´s stadgar, DSF´s stadgar samt tävlingsreglementet.
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