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STADGAR FÖR KARLBERGS BOLLKLUBB
§1
Klubben stiftades den 15 maj 1912, och har till uppgift att genom utövande av idrott höja
intresset för densamma och utbilda goda idrottsmän/kvinnor samt verka för god kamratanda.
Klubbens namn är Karlbergs Bollklubb och förkortas KB
§ 2 Verksamhetsår
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
§ 3 Medlemskap
Medlemskap kan efter ansökan erhållas av var och en som ej har skulder till en annan
förening.
Klubben består av medlemmar som betalt stadgeenlig avgift och hedersmedlemmar..
Till hedersmedlem kan väljas person, som genom att på ett utmärkt sätt ha befrämjat
föreningens intressen, och gjort sig synnerligen förtjänt därav. Hedersmedlem utses av
årsmötet efter förslag från styrelsen.
Medlem som bryter mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadar klubbens anseende kan av
årsmötet uteslutas ur klubben.
§4
Medlem betalar medlemsavgift och förekommande sektionsavgift, som fastställes av ordinarie
årsmöte.
Hedersmedlem är befriad från erläggande av avgift.
Medlem som under två år inte betalat stadgade avgifter kan uteslutas ur klubben efter beslut
av årsmötet.
Medlem får inte utan huvudstyrelsens eller vederbörande sektionsstyrelses medgivande
representera annan förening än Karlbergs Bollklubb i den sport vederbörande representerar
föreningen.
Vid deltagande i tävlingar och uppvisningar är medlem skyldig att iaktta de stadgar och
bestämmelser, som utfärdats av berörda förbund.
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§ 5 Klubbmärket
Klubbmärket utgörs av en silversköld. På denna sköld är en röd grip avbildad, som håller en
fotboll i vänster klo och håller höger klo uppsträckt. Under gripen står initialerna KB i rött.
§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter och högst tolv ledamöter. Om sektion finnes skall
varje sektion föreslå en representant till styrelsen. Årsmötet kan utse maximalt tre suppleanter
till styrelsen.
Styrelseval äger rum vid årsmötet varvid ordförande väljs för en tid av ett år och två övriga
ledamöter växelvis för en tid av två år. (Om styrelsen består av fyra ledamöter utöver
ordförande väljs två ledamöter det ena året för en mandattid på två år och nästkommande år
väljs de övriga för en mandattid på två år.) Sektionernas representanter väljs för ett år.
Suppleanterna väljs för en tid av ett år.
Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, kan platsen tillsättas genom fyllnadsval.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller i hans frånvaro av vice ordföranden,
och är beslutsmässig om fler än hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att utse arbetsutskott bestående av ordförande samt minst två övriga
ledamöter.
Styrelsen utser vidare vid behov andra funktionärer för speciella uppgifter. Dessa kan utses
bland medlemmar som ej tillhör styrelsen.
Styrelsen äger rätt att adjungera ledamöter. Adjungerad ledamot har ej rösträtt i styrelsen.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande
biträder.
Hedersordförande äger rätt bevista styrelsens sammanträden och utöva rösträtt på allmänna
sammanträden i likhet med övriga medlemmar.
Ordföranden är klubbens officiella representant och leder dess förhandlingar.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid
dock redan angivna åligganden i princip tillkomma sekreteraren och kassören, nämligen
Sekreteraren
att
föra och förvara protokoll över styrelsens och klubbens sammanträden
att
registrera och förvara inkomna skrivelser
att
om ordföranden ej annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och
förvara kopior av dessa samt
att
upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
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Kassören
att
på betryggande sätt förvara klubbens ekonomiska tillgångar,
att
uppbära alla avgifter, anslag och övriga inkomster till och verkställa alla utbetalningar
för klubben
att
föra fullständig kassabok över klubbens räkenskaper
att
försäkra klubbens idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter till betryggande
belopp samt
att
föra aktuell medlemsmatrikel.
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning.
§ 7 Revisorer
Två revisorer och en revisorssuppleant väljs av ordinarie årsmöte. En revisor väljs för en
mandattid av två år och en revisor väljs för en tid av ett år. Därefter skall de växelvis väljas
för en tid av två år så att en av revisorerna alltid har minst ett års erfarenhet av verksamheten.
Revisorssuppleanten väljs alltid för en tid av ett år. Styrelsens ledamöter kan ej väljas till
revisorer.
§ 8 Sektioner
Karlbergs Bollklubbs verksamhet kan uppdelas på sektioner. Innan sektion bildas skall
huvudstyrelsens medgivande hämtas. Varje sektion utser årligen vid tidpunkt, som med
hänsyn till sektionens verksamhet är lämplig, bland röstberättigade medlemmar en
sektionsstyrelse, i vilken ingår en ordförande samt erforderligt antal ledamöter.
Sektionens styrelseval skall inom en månad anmälas till huvudstyrelsen.
§ 9 Sammanträden
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång.
Huvudstyrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Tidpunkt och plats för årsmötet bestämmes av huvudstyrelsen. Kallelse till årsmötet skall
utfärda senast 8 dagar före mötet.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
Följande föredragningslista skall vid årsmötet användas;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fastställande av röstlängd för årsmötet
Fråga om mötets behöriga utlysande
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Föredragning av styrelsen årsberättelse
Frågan om fastställande av balansräkning per den 31 december
Föredragning av revisorernas årsberättelse
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9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
11. Val av ordförande
12. Val av styrelseledamöter samt val av eventuell styrelsesuppleant
13. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem senast 14
dagar före årsmötet
Vid årsmötet må dessutom behandlas annan fråga, som medlem önskar uppta till diskussion
eller för information. Sådan fråga kan dock icke leda till beslut av årsmötet.
§ 10 Val och votering
Röstberättigad är varje medlem, som betalat medlemsavgift samt hedersmedlemmar.
Samtliga val skall ske öppet, såvida ej sluten votering begäres.
Om vid sluten votering lika röstetal uppnås avgör lotten.
Styrelsen äger ej rätt att deltaga i val av revisorer.
Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
§ 11 Förtjänsttecken
Årsmötet äger rätt att på förslag av styrelsen eller en av styrelsen utsedd kommitté tilldela
lämpliga medlemmar klubbens förtjänstmedalj. Medaljen kan endast utdelas vid jubileum.
Medaljen utdelas i brons, silver och guld till medlem som under 5, 10 resp. 15 år har utfört ett
intresserat och berömvärt arbete för klubben.
Hedersmärket kan av årsmötet tilldelas person som gjort sig synnerligen förtjänt därav genom
att på ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen.
Diplom kan av årsmötet tilldelas person som gjort sig synnerligen förtjänt därav genom att på
ett förtjänstfullt sätt främjat föreningens intressen.
§ 12 Allmänna bestämmelser
Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptas till avgörande vid ordinarie årsmöte.
För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmar.
§ 13 Klubbens upphörande
Om Karlbergs Bollklubb skulle upphöra, skall dess tillgångar användas till att befrämja sådan
ungdomsverksamhet, som årsmötet finner lämpligt.
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