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STADGAR FÖR LINDEN HOCKEY ESKILSTUNA

§1
FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Eskilstuna Linden Hockey Klubb.
Föreningens säte är Eskilstuna.

§2
FÖRENINGENS SYFTE
Föreningen ska verka inom idrotten ishockey enligt vedertagna sportsliga principer.
Föreningens verksamhet skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt avseende.
Föreningens verksamhet skall motverka allt missbruk av droger och arbeta för ett sunt och
kostriktigt leverne.
Föreningens verksamhet skall organiseras enligt demokratiska principer och respektera varje
individs värde oberoende av ras och nationalitet.
Föreningen skall utveckla internationella kontakter och stimulera internationellt utbyte.

§3
MEDLEMSKAP
Medlem intages i föreningen efter ansökan, åtföljd av erlagd årsavgift.
Beslut rörande ansökan om medlemskap skall fattas av Styrelsen.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande
kommer att motarbeta föreningens intressen.
§4
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än:
att medlemmen försummat betala stadgade avgifter till föreningen
att medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål
att medlemmen uppenbarligen har skadat föreningens intressen
Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i §79 punkt 1 och §80
Riksidrottsförbundets stadgar.

§5
MEDLEM
Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster inom föreningen.
Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom föreningen.
Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen. Om tävlingen
eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också Svenska Ishockeyförbundet ge sitt
samtycke. Är arrangören inte ansluten till Svenska Ishockeyförbundet får medlemmen endast
delta om Svenska Ishockeyförbundet godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§6
MEDLEMSAVGIFTER
Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet.
Ständig medlem betalar engångsavgift som är 10 ggr den bestämda vuxenavgiften.
Hedersmedlem är befriad från årsavgift.
Medlemskap är personligt.
Medlem skall senast 31 december ha inbetalt årsavgiften för att erhålla rösträtt och
förslagsrum vid påföljande Årsmöte.

§7
STYRELSEN
Föreningens verksamhet skall ledas av en Styrelse i vilken skall ingå följande av Årsmötet
valda ledamöter: Ordförande och övriga ledamöter till det antal Årsmötet bestämmer.
§8
Styrelsen skall leda föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och efter Årsmötets direktiv
med särskilt aktgivande på den inriktning av verksamheten som angivits i den av Årsmötet
fastställda verksamhetsplan.
§9
Föreningens firma tecknas av den eller de som Styrelsen därtill utser.
§10
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Vid mötena skall beslutsprotokoll föras.
Vid styrelsens möten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller Ordförandens röst.

§11
Ordföranden är föreningens officielle representant.
Har Ordföranden förhinder träder vice. Ordf. in i Ordförandens ställe.
§12
Samtliga ledamöter väljes för ett eller två verksamhetsår. Avgår ledamot före mandattidens
utgång utser styrelsen ersättare fram till nästa Årsmöte. Medlemmar äger rätt att lämna
motioner till Årsmötet.
§13
Endast medlem kan väljas till befattning inom föreningen.

§14
REVISORER
För granskning av Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljes årligen vid
Årsmötet två revisorer och en suppleant för dem.

§15
REDOVISNING OCH REVISION
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 maj - 30 april.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmöte till och med Årsmöte påföljande år.
Föreningens räkenskaper skall sammanföras till ett fullständigt bokslut senast 3 veckor efter
verksamhetsårets slut, då räkenskaperna jämte tillhörande verifikationer tillsammans med
styrelseprotokoll och verksamhetsberättelsen skall överlämnas till revisorerna.
Det åligger Styrelsen att 7 dagar innan Årsmötet hålla redovisningshandlingar och
revisionsberättelse tillgängliga för medlemmarna.

§16
VALNÄMND
Årsmötet skall utse en valnämnd bestående av tre ledamöter och där minst en skall återväljas.

§17
SEKTIONER
Föreningen har sin idrottsliga verksamhet uppdelad i sektioner.
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av Årsmötet eller av extra möte
sammankallat för prövning av sådan fråga.

§18
ÅRSMÖTE
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
§19
Årsmötet skall hållas under juni månad.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för Årsmötet.
Genom Styrelsens försorg skall kallelse kungöras i ortspressen samt genom anslag i
föreningens kansli 14 dagar innan Årsmötet.
Dagordningen för Årsmötet skall genom Styrelsens försorg finnas tillgängligt för medlemmar
på föreningens kansli 7 dagar innan Årsmötet.
§20
Medlems förslag till ändring av stadgar skall skriftligen vara föreningens kansli tillhanda
senast 30 april, gällande räkenskapsår.
Annat ärende, som medlem önskar uppta vi Årsmötet, skall skriftligen anmälas till
föreningens sekreterare senast 14 dagar före Årsmötet.
§21
Årsmötet öppnas av föreningens Ordförande.
§22
Vid Årsmötet skall följande frågor behandlas:
1. Val av ordförande att leda Årsmötet.
2. Val av protokollförare vid Årsmötet.
3. Val av två justerare tillika rösträknare vid Årsmötet.
4. Fråga om Årsmötet blivit behörigen utlyst.
5. Fastställande av röstlängd.
6. Föredragning av verksamhetsberättelse, årsredovisning och fastställande av resultat- och
balansräkning.
7. Föredragning av revisionsberättelse.
8. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs styrelse.
9. Stadgemotioner.
10. Fastställande av medlemsavgift och övriga motioner.
11. Fastställande av handlingsplan och budget för kommande verksamhetsår.
12. Val av:
a. Ordförande
b. Kassör
13. Fastställande av antal övriga huvudstyrelseledamöter.
14. Val av övriga huvudstyrelseledamöter till det antal som beslutades under punkt 13.
15. Val av två revisorer jämte suppleant.
16. Val av valberedning.
17. Övriga anmälda ärenden.
18. Mötet avslutas.

§23
Då inte annat angivits i stadgarna skall årsmötets beslut fattas genom enkel majoritet.
Omröstningen skall vara öppen utom i personalvalsfrågor, där sluten omröstning skall ske, om
någon så begär.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
Ordföranden för mötet. Är Ordföranden ej röstberättigad avgör lotten. Vid omröstning som
avser val avgör lotten vid lika röstetal.
§24
Vid Årsmöte och Extra föreningsmöte äger varje medlem rätt att närvara.
Rösträtt och förslagsrum tillkommer medlem som har betalt sina avgifter enligt §6 till
föreningen och under året fyller lägst 15 år samt hedersmedlem.
Rösträtten är personlig och kan ej överlåtas.
Medlem som inte har rösträtt har yttranderätt.

§25
EXTRA FÖRENINGSÅRSMÖTE
Extra föreningsårsmöte kan sammankallas av Styrelsen då denna finner anledning härtill.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till Extra föreningsårsmöte när revisorerna, med
angivande av skäl, skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en
tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Sådant Extra föreningsårsmöte skall hållas inom 60 dagar från att föreningens Sekreterare
skriftligen fått del av sådan begäran. Extra föreningsårsmöte får dock inte hållas mindre än
70 dagar före eller efter ordinarie Årsmöte.
Kallelse till Extra föreningsårsmöte med angivande av de ärenden som skall behandlas sker
enligt procedur som §19.
Vid Extra föreningsårsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

§26
STADGEÄNDRING
Föreningens stadgar kan endast ändras genom beslut med en kvalificerad majoritet vid två på
varandra följande föreningsårsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie Årsmöte.

§27
FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Föreningen kan endast upplösas genom beslut med en kvalificerad majoritet vid två på
varandra följande möten, varav minst ett ordinarie Årsmöte.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till
ett bestämt idrottsfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av gällande protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse
jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart delges Svenska Ishockeyförbundet.

