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1 kap  Allmänna bestämmelse 

1 § Ändamål 

 

Eskilstuna Idrottsföreningars Samorganisation i dessa stadgar kallat Samorganisationen – har till  

uppgift: 

 

At          * Att inom Eskilstuna Kommun samla föreningar med intresse för idrott och sport i en gemensam                                          

  organisation. 

 

* Att främja samarbetet föreningarna emellan. 

 

* Att verka för idrottens popularisering. 

 

* Att förvalta och fördela kommunala anslag, som anslås till idrottsliga ändmål. 

 

* Att arbeta för anskaffande och iordningställande av planer och lokaler för idrott och motion. 

 

* Att vara föreningarnas språkrör inför myndigheter och andra organisationer. 

 

2 § Medlemskap 

 

* Ansökan om medlemskap görs av varje förening, som är medlem i specialförbund inom  

   Sveriges Riksidrottsförbund och med verksamhet inom Eskilstuna Kommun. Ansökan      

   skall behandlas av styrelsen. 

 

* Förening som byter namn, skall ha Samorganisationens medgivande för fortsatt medlemskap efter     

   namnbytet. 

 

* Förening, som bryter mot Samorganisationens stadgar, kan på allmänt möte uteslutas. 

  

* Förening, som lämnar eller uteslutes ur Samorganisation, äger inte rätt återfå inbetald avgift eller  

   andel av eventuellt uppkomna vinstmedel. 

 

* Medlemskap för till RF ej anslutna föreningar och organisationer för idrott och sport, som inte är 

   anslutna till specialförbund inom RF kan efter ansökan erhålla medlemskap. Dessa organisationer  

   äger samma representationsrätt som övriga anslutna föreningar. 

 

3 § Beslutande organ  

 

* Samorganisationens beslutande organ är årsmötet, halvårsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

 

4 § Valbarhet, sammansättning av styrelsen m.m. 

 
* Arbetstagare hos Samorganisationen får inte väljas till ledamot till styrelsen, valberedning eller     

   till revisor/revisorsuppleant.  

 

 * Arbetstagare hos samorganisation äger icke rätt att vara ombud med rösträtt vid årsmöte eller extra    

    årsmöte. 
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   sättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås. 

 

5 § Utseende av hedersordförande och hedersledamot samt adjungering av ledamöter               
 

* Årsmötet får på styrelsens enhälliga förslag utse enskild person, som på ett synnerligen för-     

   tjänstfullt. sätt har gagnat Samorganisationens verksamhet, till hedersordförande eller heders-     

   ledamot. Hedersordförande och hedersledamot kan genom beslut adjungeras till styrelsen. 

 

* Samorganisationens styrelse får utse enskild person till adjungerad i styrelsen. 

 

* Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

 

6 § Firmateckning 

 
* Samorganisationens firma tecknas för styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två (2) styrelse- 

   ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. 

 

7 § Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

 

* Samorganisationens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

* Styrelsen för Samorganisationens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. nästpåföljande   

   ordinarie årsmöte. 

 

8 § Stadgetolkning 

 

* Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 

   stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I Brådskande fall får frågan avgöras av 

   styrelsen. 

 

9 § Stadgeändring  

 

*  För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.      

 

10 § Upplösning av Samorganisationen 

 

* För upplösning av Samorganisationen krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna 

   röster vid två på varandra följande årsmöten, hållna med minst ett (1) års mellanrum. 

 

11 § Beslut och omröstning 

 

* Om inte annat följer av dessa stadgar avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet,  

   som kan vara absolut eller relativ. För beslut i sakfrågor erfordras absolut majoritet, varmed    

   menas mer än hälften av antalet avgivna röster. Val avgörs genom relativ majoritet, varmed  

   menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa  

   röster förhåller sig till antalet avgivna röster.    

    

* Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske slutet om röstberättigat ombud så begär. 

 

* Vid omröstning som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ord- 

   föranden om denne är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val 

   skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.  
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1 § Tidpunkt och kallelse 

 

* Årsmötet som är Samorganisationens högsta beslutande organ, skall hållas varje år på lämplig    

   tid och plats som styrelsen bestämmer och före utgången av mars månad.  

 

* Kallelse till årsmöte skall genom brev sändas till röstberättigade föreningar senast fyra (4)  

   veckor före mötet. 

 

* Förslag till föredragningslista för årsmötet, årsredovisning för det gångna verksamhetsåret,  

   verksamhetsplan, med ekonomisk plan (inkomst- och utgiftsstat) samt styrelsens förslag 

   (propositioner) och inkomna motioner till årsmötet – vilka skall vara åtföljda av styrelsens  

   yttrande – skall senast två (2) veckor före mötet sändas till röstberättigade föreningar. 

 

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

 

* Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31  

   januari. 

 

* Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening. 

 

* Förslag skall föreläggas årsmötet med styrelsens utlåtande. 

 

3 § Sammansättning och beslutförhet 

 

* Ombud får endast företräda en förening och får inte vara ledamot av samorganisationens styrelse.  

    

* Utsett ombud skall vara medlem i förening som tillhör Samorganisation.  

 

4 § Rösträtt 

 

Vid årsmötet får varje röstberättigad förening representeras av två ombud, var av en har rösträtt. 

  

* För förenings rösträtt gäller, att föreningen har erlagt den av årsmötet beslutade årsavgiften. 

 

5 § Ärenden vid årsmötet 

 

* Årsmötets förhandlingar öppnas av styrelseordföranden eller vid förhinder av vice ord- 

   föranden. 

    

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 

 1.   fastställande av röstlängd för årsmötet på grundval av den utav styrelsen upprättade röst- 

       längden (upprop och fullmaktsgranskning görs vid inregistrering), 

 

 2.   fastställande av fördragningslista för mötet,  

 

 3.   fråga om mötets behöriga utlysande, 

  

  4.  val av mötesordförande, 

 

       5.  val av protokollsekreterare för mötet,         
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6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare att jämte mötesordförande justera årsmötes- 

    protokoll,                        

   

  7. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 

       a) styrelsens och kommittéerna/arbetsgruppernas verksamhetsberättelse för det gångna verksamhets-       

           året, 

       b) styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret, 

       c) revisorernas berättelse för samma tid, 

 

  8.  fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, 

 

  9.  beslut angående arvoden, 

 

10.  behandling av styrelsens förslag och av motioner som getts in i den ordning som sägs i 

      2 kap. 2 §. 

 

11. behandling av förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan för kommande verksamhets- 

      period samt fatställande av föreningarnas medlemsavgift, 

 

12. val av ordförande för en tid av ett år,  

 

13. val av sex (6) ledamöter varav två (2) år på ett (1) år, av de som väljs på ett (1) år skall en ledamot från   

      vardera från Arena- och Elitkommittén och arbetsgrupper för Handikappfrågor väljas. 

 

14. val av arbetsgrupp för Arena- och elitkommitté fem (4) ledamöter på ett (1) år, 

 

15. val av Vänortskommitté, två (2) ledamöter, 

 

16. val av arbetsgrupp för Handikappidrottsfrågor fem (4) ledamöter på ett (1) år,  

 

17. val av arbetsgrupp för Idrottshistoria fem (5) ledamöter på ett (1) år, 

 

18. val av två (2) revisorer för en tid av ett (1) år, 

 

19. val av två revisorsuppleanter, för en tid av ett (1)  år, 

 

20. val av ordförande och två övriga ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, 

 

21. årsmötets avslutning. 

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse får inte fattas om den inte finns med i kallelsen  

till mötet. 

 

6 § Valbarhet 

  

* Ledamot av styrelsen är inte valbar som revisor eller revisorsuppleant. 

 

* Arbetstagare hos Samorganisation får inte väljas till ledamot i styrelsen eller valberedningen 

   ej heller revisor eller revisorsuppleant. 
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Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 

 

* Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller mist en fjärdedel av   

   Samorganisationens röstberättigade medlemsföreningar begär det. Sådan framställning skall 

   avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. 

 

* När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant 

   möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista 

   för extra årsmöte skall tillställas röstberättigade föreningar senast sju (7) dagar före mötet. 

 

* Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse få de som gjort framställningen utfärda  

   kallelse i enlighet med föregående stycke. 

 

* Vid extra årsmöte får endast föredragningslistan upptagna ärende avgöras. 

 

8 § Ikraftträdande 
 

* Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms. 

 

3 kap. Valberedningen 

1 § Sammansättning m.m. 

 

* Valberedningen skall vara sammansatt av båda könen, utgöres av ordförande och två (2)  

    övriga ledamöter. 

 

* Valberedningen sammanträder när ordföranden eller två övriga ledamöter bestämmer. 

  

* Valberedningen är beslutför när samtliga kallats och minst två är närvarande och ense om   

   beslutet. 

 

2 § Åligganden 

 

* Valberedningen skall senast den 31 december året innan årsmötet tillfråga dem vilkas mandat-      

    tid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för kommande mandatperiod. 

 

* Senast den 31 januari skall valberedningen meddela röstberättigade föreningar vilka som står i          

    tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval, samt begära förslag på kandidater för 

    valen under punkterna 12 – 19 i 2 kap. 5 § 

  

* Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade föreningar 

   sitt motiverande förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 12 – 19 punkterna samt meddela              

   namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen. 

 

* Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap får 

   kännedom om. 

 

* Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till 

   styrelsen. 

  

      

 



3 § Förslagsträtt till valberedningen samt nominering vid årsmötet.          6/7   

 

* Röstberättigade föreningar får senast den 1 mars till valberedningen meddela sitt förslag på 

   personer för valen enligt 2 kap. 5 § 12 – 19 punkterna. 

 

* Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag 

   beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 12 – 19 punkterna. Kandidat- 

   nomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem  

   som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvar- 

   ande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget 

 

4 kap. Revisorer 

1 § Revisorer och revision 

 

* Samorganisationens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av minst två (2) 

    revisorer. 

 

* Samorganisationens räkenskaper och övriga handlingar skall överlämnas till revisorerna, senast 

   sex veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision med revisorernas berättelse 

   vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. 

 

5 kap. Samorganisationens styrelse. 

1 § Sammansättning 
 

* Styrelsen skall vara sammansatt av båda könen, utgöres av ordförande samt sex (6) övriga  

   ledamöter valda av årsmötet. 

 

* Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt övriga funktioner som 

   anses nödvändiga. 

 

* Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen 1 kap. 5 §. 

 

2 § Åligganden för styrelsen i Samorganisation  

 

* Styrelsen är Samorganisations beslutande organ när årsmötet inte är samlat. 

 

Styrelsen åligger bl.a. att: 

 

1. bedriva sin verksamhet enligt dessa stadgar och årsmötets beslut samt verka för utveckling  

      och utbredning av idrotten inom Eskilstuna, 

 

2. se till att för Samorganisations gällande lagar iakttas samt övervaka efterlevnaden av  Sam- 

      organisationens stadgar och utfärdade regler,  

 

3. marknadsföra verksamheten hos myndigheter, massmedia och föreningar samt samarbeta  

      med myndigheter, massmedia och föreningar i frågor av intresse för Samorganisationens 

      verksamhet, 
 

4. följa och stödja verksamheten inom Samorganisationens föreningar, 

 

5.   avge vederbörliga rapporter och yttranden. 
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      plan även som i övrigt utarbeta och bereda förslag att föreläggas årsmötet och tillse att 

      av årsmötet fattat beslut verkställs så snart som möjligt, 

 

7.   handha och ansvara för Samorganisationens medel och material samt verka för att stärka 

      Samorganisations ekonomi, 

 

8.   besluta om utdelning av Samorganisationens utmärkelser enligt fastställt reglemente, 

 

9.   anställa Samorganisationens arbetstagare och bestämma om organisationen av kansliet, 

 

10. utfärda anvisningar pröva och avgöra fråga om anslutning av förening som medlem i Sam- 

      organisation och om uteslutning av förening ur Samorganisation, 

 

11. föra protokoll, sörja för Samorganisationens bokföring och vidmakthålla Samorganisation- 

      ens arkiv, 

 

12. handlägga löpande ärenden i övrigt. 

 

3 § Kallelse beslutförhet och omröstning 

 

* Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför närsamtliga ledamöter 

   kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst  

   hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande 

   utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, 

   kan brådskande ärenden avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.   

   Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.   

 

4 § Överlåtelse av beslutanderätten 

 

* Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa ärenden till kommitté eller arbetsgrupp, som 

   har tillsats för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. 

 

* Den som fattat beslutet med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet 

   underrätta styrelsen härom. 

   
           (Beslut som fattas av delegerad skall kontinuerligt rapporteras till styrelsen på lämpligt  

           sätt. Rapporteringen bör ske rutinmässigt och företrädesvis i samband med styrelse- 

           sammanträden.) 

 

 
    

  

  

    
  
  
  

   

 

  

 

  


