Stadgar
För Föreningen Frösö Sportstuga u.p.a.
Antagna vid sammanträde 25 oktober 1935.
Reviderade vid årsmöte 2002-03-21
§ 1.
Föreningens firma är Frösö Sportstuga utan personligt ansvar.
§ 2.
Föreningen har till ändamål att åt medlemmar anskaffa en sportstuga och för nämnda
ändamål förvärva fastigheten samt mot ersättning , som av föreningen bestäms,upplåta
densamma för hållande av nöjesaftnar och skidtävlingar och övriga
idrottstävlingar,huvudsakligen till Frösö Idrottsförening.
§ 3.
Föreningens styrelse har sitt säte i Östersunds Kommun.
§ 4.
Föreningens insats lyder a femtio kronor (50:-) Medlem äger icke deltaga med mer än en
insats.Insatsen erlägges vid inträde.
§ 5.
Till medlem i föreningen kan endst antas medlemmar i Frösö Idrottsförening.
Förslag till ändring: TILL MEDLEM I FÖRENINGEN KAN ENDAST ANTAS MEDLEMMAR
TILLHÖRANDE FRÖSÖ IDROTTSFÖRENING ELLER FÖRENINGEN GAMLA
FRÖSÖITER.
§ 6.
Utträde medlem ur föreningen äger han icke utbekomma gjord insats eller annan andel i
föreningens tillgångar. Avliden medlems arvtagare äger ej heller bekomma gjord insats eller
annan andel i föreningens tillgångar. Andel i föreningen får icke försäljas eller å annat sätt
överlåtas.
§ 7.
För föreningens förbindelser ansvarar endast dess egna tillgångar.Av föreningens årsvinst
skall minst en femtedel avsättas till en reservfond.Då reservfonden uppgår till femhundra
kronor behöver avsättning av årsvinsten ej ske och äger årsmötet bestämma om avsättning
till densamma vidare ska äga rum.

§ 8.
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse på fem personer , vilka väljs på
föreningens ordinarie årsmöte för en tid av två år. Vid samma tid väljs två suppleanter för
lika lång tid. Styrelsen utser inom sig ordförande ,sekreterare, kassör och övriga för
föreningens verksamhet erforderliga funktionärer. Styrelsen är beslutsför när tre ledamöter
är närvarande och ense om besluten.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av ordföranden och kassören
gemensamt.
§ 9.
Föreningens räkenskaper avslutas den 31 december och skall vara revisorerna tillhanda
senast den 15 februari.
Styrelsen skall senast 15 februari till revisorerna avlämna en av samtliga styrelseledamöter
underskriven förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet under föregående
verksamhetsår. Denna skall upptaga balansräkningen över skulder och tillgångar. Styrelsen
åligger att försäkra föreningens fasta och lösa egendom mot brandskada.

§ 10.
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper väljer föreningen vid
ordinarie årssammanträde personer inom eller utanför föreningen för en tid av två år: två
revisorer jämte suppleanter för dessa. Årsrevision skall vara verkställd senast 28 februari.
Över av revisorerna gjorda anmärkningar skall styrelsen äga tillfälle att yttra sig och åligger
det styrelsen att avge skriftlig förklaring över anmärkningarna till föreningens ordinarie
årssammanträde.
§ 11.
Föreningens ordinarie årssammanträde hålles före 20 mars.Extra sammanträde hålls då
styrelsen eller revisorerna finner anledning till detta eller då minst 1/10 av föreningens
medlemmar gör skriftlig motiverad begäran. Kallelse till årssammanträde, innehåller
uppgifter om förekommande ärenden, kungöres senast åtta dagar före dess hållande genom
annons i de i orten utkommande tidningar, som föreningen bestämmer. På samma sätt
bibringas jämväl andra meddelanden till föreningsmedlemmarnas kännedom.
§ 12.
Föreningsmedlem som önskar att visst ärende skall tas upp till behandling vid ordinarie
årsssammanträde, skall göra skriftlig anmälan till styrelsen senast 15 mars.

§ 13.
Vid föreningssammanträde äger varje medlem, som uppnått 18 års ålder samt erlagt
stadgad medlemsavgift till Frösö Idrottsförening , en röst.Rösträtt kan ej utövas genom
fullmakt.
Förslag till Ändring:VID FÖRENINGSSAMMANTRÄDE ÄGER VARJE MEDELEM , SOM
UPPNÅTT 18-ÅRS ÅLDER SAMT ERLAGT STADGAD MEDLEMSAVGFT TILL FRÖSÖ
IDROTTSFÖRENING ELLER FÖRENINGEN GAMLA FRÖSÖITER , EN RÖST.RÖSTRÄTT
KAN EJ UTÖVAS GENOM FULLMAKT.
§ 14.
Vid ordinarie årssammanträde skall följande förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Val av ordförande att leda förhandlingarna
Val av justeringsmän
Föredragning av styrelsens årsberättelse
Föredragning av revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Frågan om disponerande av årsvinsten.
Val av fem styrelseledamöter jämte två styrelsesuppleanter för en tid av två
år.
8. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
9. Övriga ärenden.

§ 15.
Upplöses föreningen , skall sedan verksamheten avvecklats , föreningens tillgångar
överlämnas till Frösö Idrottsförening och om denna upphört till förening inom Frösö
Församling , som idkar eller främjar idrott.Vid föreningens upplösning äger icke medlemmar
utbekomma sina insatse eller andelar i föreningens tillgångar.
§ 16
Ändring av dessa stadgar sker efter beslut fattade vid föreningssammanträde i enlighet med
lagen om ekonomiska föreningar.Ändring av § 15 i stadgarna får dock ej vidtagas.
§ 17.
I övrigt gäller till efterrättelse lagen om ekonomisk föreningar (1987:667)

