
Biathlon Family Sweden

Utgåva 4.2 Uppdaterad 2018-03-17 

 Klubbens stadgar: 

Stadgar för Biathlon Family Sweden med säte i Halmstad. Klubben bildades 2012-12-01. 

§ 1 Uppgift 

Biathlon Family Sweden, nedan kallad klubben, har till uppgift att främja och utveckla sammanhållningen 
bland den skidskytteintresserade allmänheten och stimulera svenska fans närvaro på skidskytteevenemang i 
Sverige och i världen och stötta svenska skidskyttar.

 
Klubben ska främja ett nära förhållande/samarbete med Svenska Skidskytteförbundet. 

§ 2 Medlemskap 

Medlemskap kan vinnas av var och en som inbetalar fastställd medlemsavgift. 
Ansökan  om  inträde  i  klubben  sker  genom  inbetalning  av  fastställd  avgift  och angivelse  av  efterfrågade
kontaktuppgifter. Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att denne har motarbetat klubbens
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat klubbens intressen (”Biathlon huligan”). 

§ 3 Medlem 

Medlemsavgift för varje år fastställs vid årsmötet. 
Medlem skall betala årsavgiften direkt vid inträde till klubben och därefter senast den 31 januari efterföljande år
som medlemmen önskar kvarstå som medlem. 
Medlemskapet blir gällande när medlemsavgiften erlagts. 
Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och fyllt lägst 14 år har rösträtt på årsmöte. 
Rösträtten vid årsmöte är personlig och får inte utövas genom ombud. 
Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
Medlem har rätt att deltaga i klubbens verksamhet under de former som är vedertagna inom sporten. 
Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur
klubben. Medlemskapet upphör i sådant fall den dag då avgiften för nästkommande verksamhetsår förfaller. 

§ 4 Hedersmedlem 

Till hedersmedlem i klubben får styrelsen utse person som på ett utomordentligt sätt främjat klubbens syften 
eller på annat sätt utfört inom skidskyttesporten framstående gärning eller prestation. 
Hedersmedlem betalar ej årsavgift. 

§ 5 Överklagande av beslut, (öppen) 

§ 6 Beslutande organ 

Klubbens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

§ 7 Firmateckning 

Klubben tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller var för
sig. 

§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår 
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari till 31 december.



§ 9 Årsmöte 

Årsmötet skall hållas senast 30 april året efter verksamhetsåret. 
Kallelse till årsmötet med förslag till föredragningslista skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före
mötet.  Kallelse  sker  via klubbens hemsida  och/eller sociala medier. Om möjlighet  finns  kan deltagande och
röstning ske via ljud- eller videolänk.
Verksamhets-  och  förvaltningsberättelser,  revisionsberättelse,  budget  samt  styrelsens  förslag  och  inkomna
motioner med styrelsens yttrande bifogas kallelsen. 
Motion från medlem till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. 
Styrelsen skall till årsmötet avge ett skriftligt yttrande över motion. 

§ 10 Dagordning vid årsmöte 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
Mötets öppnande 

1. Fastställande av röstlängd för mötet 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning 
5. Fastställande av dagordning 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) 
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning samt fastställande av balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhetsår 
12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
13. Behandling av från styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor 
14. * Val av klubbens ordförande 

* Val av styrelseledamöter samt suppleant 
15. Val av 2 revisorer jämte 1 suppleanter
16. Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande 
17. Övriga frågor. Beslut av större ekonomisk betydelse får ej fattas vid denna punkt om den ej finns med på

föredragningslistan i kallelsen till mötet. 
18. Punkt arton borttagen
19. Mötets avslutande 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, dvs mer än hälften av antalet avgivna röster. 
Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden vid mötet. 
Val avgörs genom relativ majoritet, dvs den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda). 
I händelse av lika röstetal skall lotten avgöra. 
Omröstning är öppen. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske med sluten omröstning. 

§ 11 Extra årsmöte 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade
medlemmar begär det. 
Styrelsen kan även i annat fall kalla till extra årsmöte då styrelsen finner det motiverat. 
När styrelsen tagit emot en begäran enligt föregående stycke skall den inom 14 dagar kalla till extra årsmöte
inom två  månader  från  kallelsen.  Kallelsen  med förslag till  föredragningslista  skall  tillställas  medlemmarna
senast sju dagar före mötet genom information på hemsida och/eller på sociala medier.
Underlåter styrelsen – trots att den har sådan skyldighet som sägs i föregående stycke – att utfärda föreskriven
kallelse får den som gjort framställningen i stället utföra kallelsen. 
Vid extra årsmöte får endast behandlas den eller de frågor som motiverar mötet.

§ 12 Styrelsen 

Styrelsen består av ordförande, fyra övriga ledamöter samt en suppleant. 
Styrelsen tillsättes enligt följande: 
Ordförande väljs varje år och två ledamöter väljes vartannat år för en tid om två år. 
En suppleant väljes varje år för en tid av ett år. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen tillsätter även övriga befattningar som styrelsen anser behövs. 
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant i styrelsen. 



Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe fram till nästa årsmöte. 
Styrelsen  får  adjungera  person  (er)  till  styrelsen.  Adjungerad  har  inte  rösträtt,  men  kan  ges  yttrande-  och
förslagsrätt.  Styrelsen får  överlåta  sin  beslutanderätt  i  enskilda  ärenden eller  i  vissa  grupper av ärenden till
kommitté eller till enskild medlem. Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke
skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

§ 13 Styrelsens beslutsföring 

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter har kallats och då det finns ett antal röstberättigade närvarande 
som är minst halva antalet av styrelsens ledamöter. För alla beslut krävs att minst hälften av de röstberättigade är
ense om beslutet - dock minst tre. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 
Deltagande och röstning kan ske vi ljud- eller videolänk. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall
får ordföranden besluta att ärende skall avgöras vid skriftlig omröstning eller per telefon. Om särskilt protokoll
inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid nästa styrelsemöte. 
Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av vald justeringsman. 
Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 

§ 14 Styrelsens åtaganden 

att leda klubbens verksamhet enligt dessa stadgar;
att bereda de ärenden som skall behandlas på årsmötet samt verkställa årsmötets beslut; 
att pröva och avgöra frågor om medlemskap i klubben och om disciplinära åtgärder; 
att pröva och avgöra ärenden; 
att förvalta klubbens egendom; 
att före den 15:e februari lämna berättelse över föregående års verksamhet; 
att före den 15:e februari överlämna styrelseprotokoll och räkenskaperna för föregående 
verksamhetsår till revisorerna; 
att informera Svenska Skidskytteförbundet om resultat under föregående verksamhetsår; 

§ 15 Revisorer 

Klubbens räkenskaper skall kontrolleras av valda revisorer. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga
klubbens handlingar. 
Klubbens  räkenskaper  och  styrelsens  protokoll  skall  vara  revisor  tillhanda  senast  den  15  februari.
Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet. 

§ 16 Valberedningens sammansättning och åligganden 

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. 
Valberedningen skall senast den 31 januari tillfråga de senast valda om de vill kandidera för nästa mandattid. 
Om ej, skall valberedningen söka ny(a) kandidat(er) inom klubben. 
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sina förslag.

§ 17 Tolkning av stadgar 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar,  eller  om fall  förekommer  som inte är förutsedda i stadgarna,
hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen. 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i klubben att i fråga om tillämpning av dessa stadgar icke väcka
talan vid allmän domstol. 
Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning. 

§ 18 Stadgeändring 

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte. För giltighet krävs beslut med minst
två tredjedelar av antalet avgivna röster och att ändringen har godkänts av styrelsen. 
Förslag till ändring av stadgarna får avges skriftligen av medlem eller av styrelsen. 

§ 19 Klubbens upplösning 

Förslag om klubbens upplösning får endast väckas till ordinarie årsmöte. 
Beslut  om upplösning av klubben är giltigt  endast  om det har fattats  vid två årsmöten,  varav ett skall  vara
ordinarie, och vid båda dessa möten har biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
Beslutas  om upplösning skall  beslut  också  fattas  om användningen  av klubbens tillgångar  för  ändamål som
främjar svenskt skidskytte. 



Beslutet samt avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse och avslutande
balans- och resultaträkningar skall tillställas Svenska Skidskytteförbundet som information. 

§ 20 Godkännande av stadgar 

Ovanstående stadgar  har antagits vid Biathlon Family Swedens årsmöte 2018-03-17

 


