
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar för  

Varbergs Discgolfklubb 

Bildad 2016-11-13 

 

 

 



§ 1 Namn och säte 
Föreningens namn är Varbergs Discgolf med org nr 802509-6879. Föreningen har sitt säte i Varbergs 

kommun. 

 

§ 2 Form och ändamål 
Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. 

Föreningen skall arbeta för att främja discgolf, eller frisbeegolf, som fritidsaktivitet, idrott och 

tidsfördriv i Varbergs kommun med omnejd. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett 

bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering. Föreningen ska 

arrangera regelbundna spelträffar och eventuellt tävlingar för att uppfylla dessa mål. 

 

§ 3 Medlemskapet 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

Föreningen är öppen för alla, förutsatt att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlem 

ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. Alla medlemmar har närvarorätt på alla föreningens 

möten, medlemmar har rösträtt på medlemsmöten och årsmöten.  

Medlem kan uteslutas ur föreningen om föreningens syften motarbetats eller att medlem på annat sätt 

agerar i strid mot föreningens stadgar. Styrelsen beslutar om uteslutning och beslutet ska tas med 

kvalificerad majoritet.  

 

Behandling av personuppgifter: 

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att 

bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR. 

 

§ 4 Årsmöte  

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på 

tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse med föredragningslista ska delges 

föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. 

Medlemmar äger rätt att ge förslag till ärenden som ska behandlas på mötet, detta ska ske 

senast 10 dagar innan mötets genomförande. Dagordning och övriga underlag ska 

tillhandahållas föreningens medlemmar senast 7 dagar innan årsmötet.  

 

Ärenden vid årsmötet 

1. Val av mötesordförande och mötessekreterare 

2. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Fastställande av röstlängd 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

6. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

7. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

9. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 

10. Val av ordförande på två år kan ej vara omval samma år som kassör 

11. Val av kassör på två år kan ej vara omval samma år som ordförande 

12. Val av övriga ledamöter 

13. Val av suppleanter enligt turordning från valberedningen 

14. Val av revisorer 

15. Val av valberedning 

16. Mötet avslutas 

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. 

 

 



§ 5 Extra årsmöte 

Om revisorerna, styrelsen eller 1/3 av medlemmarna i föreningen så kräver, skall extra 

årsmöte hållas. Kallelse ska skickas ut till medlemmarna minst 2 veckor innan mötet 

tillsammans med föredragningslista och beslutsunderlag. Under det extra årsmötet får endast 

de frågor som föranlett mötet behandlas.  

 

§ 6 Beslutsformer 

Vid föreningens möten gäller att endast närvarande ledamöter och medlemmar har rösträtt.  

Besluten fattas med ja- och nejrop. Vid begäran om votering används handuppräckning.  

Kan ej beslut nås genom lika röstetal så bordläggs ärendet tills majoritet kan uppnås.  

 

§ 7 Firmateckning 

Firmatecknare utses av styrelsen.  

 

§ 8 Styrelsen 

Styrelsen består av ordföranden samt 4 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen bör 

bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga 

befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av 

årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i 

dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.  

 

§ 9 Valberedning 

Valberedningen består av 1-3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid 

utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid Senast 2 veckor före årsmötet 

skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.  

 

§ 10 Revision 

För granskning av räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses 1 revisor och 1 suppleant.  

Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.  

Föreningens räkenskaper ska vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet och 

revisorn ska överlämna revisionsberättelsen 14 dagar före årsmötet.  

 

§ 11 Verksamhetsår 

Föreningens verksamhetsår är kalenderår. 

 

§ 12 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 

följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte, med minst två månaders 

mellanrum. 

 

§ 13 Upplösning 

Upplösning av föreningen kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra 

följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måsta 

minst 2 månader förflyta.  

Föreningens kvarvarande tillgångar fördelas efter beslut på sista årsmötet.  

 

 

 


