Stadgar för Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare
Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare, nedan i stadgarna förkortat som SMOL
Beslut att dessa stadgar ska gälla har tagits vid SMOL:s årsmöte 2018-02-15.
Malmby Idrottsförening stiftades den 14 april 1936.
Enligt årsmötets beslut den 18 februari 1993 ändrades namnet Malmby Idrottsförening till
Strängnäs-Malmby Orienteringslöpare.
§1
SMOL erbjuder idrott och motion med inriktning på orientering i dess olika former och
längdskidåkning. Vi bedriver också terränglöpning, samt orienteringsskytte i mindre skala.
SMOL ska vara ansluten till Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skidförbundet, Svenska
Mångkampsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet och därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund samt distriktsidrottsförbund och vederbörande
specialidrottsdistriktsförbund.
SMOL är en ideell förening öppen för alla och vars verksamhet ska genomsyras av glädje och
gemenskap. Föreningens värdegrund följer Idrotten Vill och innefattar dessutom
likabehandling, Fair Play, nej till dopning, hållbarhetsperspektiv samt demokratiska
arbetsformer.
§2
Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan
om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen. Medlemskap beviljas av
styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills
vidare.
Hedersmedlem föreslås av styrelsen och utses på ordinarie årsmöte.
Alla fullvärdiga medlemmar skall behandlas lika och ha samma rättigheter och skyldigheter
att delta i SMOL:s olika verksamheter.
§3
Medlem som vill utträda ur SMOL gör anmälan angående detta till styrelsen och är därmed
omedelbart skild från föreningen, eventuellt förfallna avgifter betalas enligt styrelsens
bestämmande. Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt utträde
ur SMOL.
§4
Medlem, som inte i den ordning föreningens stadgar eller regler föreskriver betalat fastställda
avgifter eller som på annat sätt brutit mot dessa stadgar eller allvarligt skadat och/eller
motarbetat föreningens verksamhet, kan av styrelsen uteslutas ur SMOL.

Fråga om uteslutning av medlem får inte göras förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att
inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, avge yttrande i ärendet. Beslut om
uteslutning ska med angivande av orsaken skriftligen delges vederbörande medlem.
Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid föreningsmöte med SMOL, söka ändring
i styrelsens beslut, under förutsättning att en skriftlig överklagan lämnats in inom 14 dagar
efter delgivning av beslutet. Ärendet ska särskilt anges i kallelsen till aktuellt möte.
Grundar sig beslut om uteslutning på bristande betalning av fastställda avgifter, åligger det
styrelsen att återkalla beslutet om de förfallna avgifterna betalts före besvärstidens utgång.
Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan upphör alla förpliktelser mellan
föreningen och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.
§5
Medlem betalar, en av årsmötet, fastställd årsavgift, vilken skall ske under första kvartalet.
Ny medlem betalar årsavgift i samband med inträde i föreningen.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
§6
Medlem får inte utan styrelsens medgivande föra SMOL:s talan.
§7
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är
vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem
får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av SMOL:s styrelse. Om tävlingen
eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörligt specialidrottsförbund
ge sitt samtycke, såvida inte specialidrottsförbundet beslutat om en annan ordning. Är
arrangören inte ansluten till det Specialidrottsförbund som är organiserat för att omhänderha
den idrottsgren vilket tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om
detta specialidrottsförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.
§8
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå av kvinnor
och män.
Styrelsen utser inom sig firmatecknare, vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga
befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter
suppleanten ledamoten för tiden t o m nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte
rösträtt.

§9
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst 2/3 av
styrelsen är närvarande.
§ 10
Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden
i SMOL är dess officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa
stadgar följs. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande in istället. I övrigt fördelas
arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens eget bestämmande varvid, om
inte särskilda skäl för avvikelser föreligger, nedan angivna åligganden tillkommer styrelsen.
att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
att registrera och förvara inkommande skrivelser
att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse
att ansvara för och förvalta föreningens medel
att föra medlemsmatrikel
att till betryggande belopp försäkra SMOL:s tillhörigheter
§ 11
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
§ 12
Den direkta verksamheten inom SMOL sköts av styrelsens tillsatta arbetsgrupper
Arbetsgrupperna åligger det att utföra de uppgifter och följa de arbetsrutiner som fastställts av
SMOL:s styrelse.
Arbetsgrupperna kan själva tillsätta projektgrupper för vissa specifika uppgifter.
§ 13
Med SMOL hålls:
dels ordinarie årsmöte
dels extra möte när så påkallas
Tidpunkt och plats för möten bestäms av styrelsen. Kallelse till möte ska utfärdas senast 14
dagar före mötet. För att vara giltigt ska kallelse annonseras på SMOL:s hemsida.

§ 14
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder
av lägst 13 år, rösträtt får inte utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men inte förslagsrätt.
§ 15
Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 16
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

fråga om mötets behöriga utlysande
dagordning för mötet
val av ordförande för mötet
val av sekreterare för mötet
val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
föregående årsmötesprotokoll
verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
kassarapport och revisionsberättelse
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
fastställande av årsavgift för året efter mötesåret
handlingsplan och budget för innevarande år
val av:
- föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år
-halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år
-en suppleant i styrelsen för en tid av ett år
- två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år
- valberedning om tre personer, varav en sammankallande, för en tid av ett år.
m) förslag vilka väcks av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före
mötet
n) förslag om stadgeändring eller upplösning av SMOL minst 30 dagar före mötet.

§ 17
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12.
Arbetsåret för föreningens styrelse omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast
följande ordinarie årsmöte.
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm.
Tillhandahålls revisorerna senast 10 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 18
Revisorerna åligger det att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fem dagar före
ordinarie årsmöte.
§ 19
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). Vid votering
bestäms utgången – utom i frågor som omnämns i § 21 – genom enkel majoritet.
Om vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla som
stöds av ordföranden. Vid val och sluten omröstning ska, i händelse av lika röstetal, lotten
avgöra. Alla beslut bekräftas med klubbslag.
§ 20
Beslut i fråga av ekonomisk natur får inte fattas om frågan inte varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.
§ 21
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om SMOL:s upplösning får endast avgöras vid
ordinarie årsmöte. För godkännande av sådant förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid
mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Vid upplösning erfordras två på varandra
följande möten med minst 14 dagars mellanrum.
§ 22
Beslut om upplösning av SMOL, ska innehålla föreskrift om användning av föreningens
tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Detta skall omedelbart delges respektive
specialidrottsförbund med, bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. Beträffande
idrottsanläggningen på Vasavallen 2:1 Strängnäs, ska den erbjudas Strängnäs Kommun.
§ 23
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisning
samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsregler och övriga i vederbörlig ordning
utfärdade föreskrifter.
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och
anvisningar vid behov, finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

