STADGAR FÖR LULEÅ HOCKEYFÖRENING
Fastställda av årsmötet den 22 juni 2022

Föreningen är stiftad den 2 maj 1977

)

Föreningens stadgar har antagits den 6 april 1981 varefter de fastställdes av årsmötet den 11
juni 1981.
Därefter har stadgarna reviderats vid följande tillfällen:
• 26 juni 1984
• 24juni 1985
• 8juni 1994
• 27 augusti 1997
• 17 juni 1998
• 9 juni 1999
• 18 juni 2002
• 15 juni 2004
• 29 maj 2006
• 17 juni 2008
• 7 juni 2010
• 15 juni 2011
• 16 juni 2014
• 22juni2022

IDROTTENS MAL OCH INRIKTNING
DEFINITION

J

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå
tävlingsresultat.
MÅL OCH INRIKTNING

J

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt
och kulturellt avseende.
Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan
ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde~
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ÄNDAMÅL
Föreningen har som ändamål att bedriva ishockey i enlighet med idrottens mål och inriktning
och skall härvid i sin verksamhet verka för en drogfri idrott samt bedriva annan verksamhet i
anknytning till Föreningens idrottsliga verksamhet.
Föreningen kan bedriva sin verksamhet i av Föreningen hel- eller delägda bolag.
För verksamhetens genomförande skall föreningen kunna förvärva och/eller avyttra fast
egendom.
HEMORT, NAMN, KLUBBMÄRKE OCH FÄRGER
Föreningen har sin hemort i Luleå.
Förändringar av föreningens hemort (Luleå), namn (Luleå Hockeyförening), klubbmärke eller
färger (röd, gul och svart) skall beslutas på ordinarie årsmöte. För bifall till förändring krävs
att beslutet biträds av minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid ändring av stadgarna hänvisas
till §6 nedan.
ALLMÄ°NNA BESTÄ°MMELSER
§ 1 SAMMANSÄTTNING

Luleå hockeyförening består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar.
§ 2 TILLHÖRIGHET

Luleå Hockeyförening är medlem i Svenska Ishockeyförbundet (SIF) och därigenom anslutet
till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

)

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga
beslut och bestämmelser fattade av överordnat idrottsorgan.
Luleå Hockeyförening är delägare i Svenska Hockeyligan (SHL), Hockey Invest Europa AB
samt EICC AG, Zurich och har att uppfylla förpliktelser enligt aktieägar-, uppdrags- och
upplåtelseavtal.
§ 3 BESLUTANDE ORGAN

Luleå Hockeyförenings verksamhet utövas genom följande organ;
Årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.
§ 4 FIRMATECKNING

Styrelsen utser tre personer, varav två styrelseledamöter, att två i förening teckna föreningens
firma i ärenden avseende avtal, investeringar och övriga utbetalningar enligt gälland\
attestordning.
\J ~
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Verkställande direktören har rätt att själv teckna firma enligt regler i gällande attestordning.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§

5 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Luleå Hockeyförenings verksamhets- och räkenskapsår omfatta tiden 1 maj - 30 april.
§ 6 STADGEÄNDRING
Förslag till ändring av dessa stadgar får, förutom av styrelsen, skriftligen framläggas av
medlem.
För bifall till stadgeändring krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 7 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För upplösning av Luleå Hockeyförening krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
I beslut om upplösning skall anges att tillgångarna skall användas för idrottsfrämjande
ändamål. Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges Svenska
Ishockeyförbundet.
Beslut om bildandet eller nedläggning av idrottsråd kall översändas till Svenska
Ishockeyförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
)

§ 8 MEDLEMSKAP
Medlemskap beviljas, under förutsättning att medlemsavgift erlagts, av styrelsen eller av den
som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
I föreningen finns enskilt-, familje- och hedersrelaterat medlemskap.
På förslag från styrelsen kan årsmötet utse medlem till hedersordförande eller hedersmedlem i
föreningen.
Om rätt att kalla enskilda personer hedersrelaterade stadgas i 9 § RFs stadgar.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

<

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas
samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall
inom tre dagar från degen för beslutet skriftlige tillställas den som fått avslag
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medlemsansökan. Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt
reglerna i RFs stadgar.

§9 UTTRÄDE
Medlem som inte betalat medlemsavgift det senaste verksamhetsåret får anses ha begärt
utträde ur föreningen.
§ 10 UTESLUTNING

Medlem får inte uteslutas ur Luleå Hockeyförening av annan anledning än att denne har
försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

)
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av
styrelsens förelagd tid ej understigande 14 dagar från att denne fått del av de omständigheter
som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och kan av den berörde överklagas
enligt reglerna i RFs stadgar.
Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutna
medlemmen på föreskrivna avgifter.

)

§ 11 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem
• Har rätt att delta i möten och sammankomster som anordnas för medlemmarna under
förutsättning att den årliga medlemsavgiften erlagts,
• Har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan.
• Skall betala de avgifter som beslutas av föreningen,
• Får ej utlåna eller överlåta medlemskort,
• Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Hedersutnämnda personer är befriade från avgifter.
§ 12 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

D

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former so;;;
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar~
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ARSMÖTE
§ 13 SAMMANSÄTTNING, TIDPUNKT OCH KALLELSE
Årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ, ska hållas före utgången av augusti
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna
eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i
klubblokal el dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av
föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller
dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisionens berättelser, valberedningens förslag,
verksamhetsplan samt styrelsen förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall
finnas tillgängligt för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var
dessa handlingar finns tillgängliga.
§

14 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet. Medlems förslag utgör
en motion.
Förslaget från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
§ 15 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET
Rösträtt på årsmötet har en person som varit medlem i föreningen fr o m seriestarten det
senast gångna verksamhetsåret och som under mötesåret fyller minst 16 år och betalt avgift.
Hedersutnämnda medlemmar har rösträtt.

J

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
Styrelseledamot har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 16 BESLUTSMÄSSIGHET
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på
mötet.
§ 17 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning (votering)
Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
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Val avgörs med relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall val ske med slutna
röstsedlar.
Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden
vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
§ 18 VALBARHET
)

Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.
Verkställandedirektör i egenskap av föreningens chefstjänsteman skall vara verkställande
direktör i föreningens moderbolag och ordförande i föreningens dotterbolag.
Verkställande direktör är permanent adjungerad till styrelsen.
Verkställande direktör kan inte väljas till revisor i föreningen.
Övriga anställda inom föreningen eller i av föreningen hel eller delägt bolag får dock inte
väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. Övriga anställda kan dock
adjungeras till styrelse.
§ 19 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

J

1
2
3
4
5
6
7

Fastställande av röstlängd för mötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av fördragningslista
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av justerare, som jämte ordföranden skall justera dagens protokoll, samt rösträknare
Styrelsens verksamhets-/förvaltningsberättelser för det senaste verksamhetsåret
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret
8 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet för styrelsen för
den tid revisionen avser.
9 Fastställande av medlemsavgifter
10 Val av
a) Ordförande för en tid av ett år;
b) Halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år;
c) Två revisorer för en tid av ett år;
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d) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses att vara
ordförande:
11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Motioner skall vara
inlämnade senast 3 0 dagar före årsmötet.
12 Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med i kallelsen
för mötet.

§ 20 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorer eller minst en tiondel av
föreningens medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla
skälen för begäran.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant
möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till medlemmarna senast
sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med
förslag till föredragningslista anslås i klubblokal el dyl. Underlåter styrelsen att utfärda
föreskriven kallelse i enlighet får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet
med ovan.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs om
ordinarie årsmöte.
VALBEREDNINGEN
§ 21 SAMMANFATTNING OCH ÅLIGGANDE

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så
bestämmer.

J

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid
årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.
I enlighet med§ 13, och senast en vecka före årsmötet, skall valberedningens förslag finnas
tillgängligt för medlemmarna.
REVISION
§ 22 REVISION

Föreningens räkenskaper skall granskas av två auktoriserade revisorer.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmöte- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar. ~
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Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före
årsmötet.
I enlighet med § 13 skall revisionsberättelsen finnas tillgänglig för medlemmarna senast en
vecka före årsmötet.

STYRELSEN
§ 23 SAMMANSÄTTNING
Styrelsen kan bestå av sju alternativt fem personer, med en ordförande och fyra alternativt sex
övriga ledamöter, och väljs av årsmötet enligt dessa stadgar.
Verkställande direktör har rätt att närvara vid styrelsemötet med yttrande och förslagsrätt men
utan rösträtt. Övriga handläggande tjänstemän kan adjungeras för enstaka eller samtliga
möten. Dessa har yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan
efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
§ 24 STYRELSENS ÅLIGGANDEN
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för
föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RFs, vederbörande SIFs, Luleå Hockeyförenings stadgar svara
för att föreningens verksamhet bedrivs enligt fastställda planer, gällande lagar och
förordningar samt tillvarata medlemmarnas intressen.

)

Det åligger styrelsen särskilt
• Att svara för föreningens organisation och förvaltning av dess angelägenheter
• Att fastställa övergripande strategi och verksamhetsinriktning
• Att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och utveckling
• Att övergripande mål och handlingsplaner följs upp
• Att fastställa budget
• Att tillse att föreningens organisation, rutiner och interna instruktioner granskas av
revisor
• Att avge förvaltningsberättelse till årsmötet
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordförande förfall skall vice
ordföranden träda in i ordförandens ställe ..
§ 25 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING '
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det, dock minst sex gånger per år.
Styrelsen är beslutsmässigt när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet
ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträds av en majoritet
av de röstande eller vid de lika röstetal den mening som biträds av ordförande.
Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskade fall får ordföranden besluta om ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning
eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid närmast därefter följande
sammanträde.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening får antecknas till protokollet.
§ 26 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTSÄRENDEN

)

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
ett arbetsutskott, på enskild styrelseledamot eller till anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke\
kall narast
underrätta styrelsen härom.
_ _,
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