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Föreningens firma och ändamål
1§

Föreningens firma är Upsala Studenters Idrottsförening. Föreningens hemvist
är Uppsala.

2§

Föreningen skall främja medlemmarnas intressen genom att bedriva idrottslig
verksamhet i enlighet med ”idrottsrörelsens verksamhetsidé”, antagen av RF,
samt med särskild målsättning att bedriva tennis och annan idrott som man har
sektion för eller på annat sätt beslutats av styrelsen eller föreningsstämman.
Föreningen ska inom nämnt ändamål, bland såväl medlemmar som
utomstående, verka för att intresset för fysisk träning upprätthålls och höjs,
uppmuntra till ett aktivt deltagande i idrott, utbilda goda ledare samt verka för
ett gott kamratskap.

3§

Föreningen är en av medlemsorganisationerna inom Sveriges
Riksidrottsförbund (RF) och Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF).
Föreningen tillhör dessutom Upplands distriktsidrottsförbund samt
specialidrottsförbund och specialdistriktsidrottsförbund.

Beslutande organ och firmateckning
4§

Föreningens beslutande organ är föreningsstämma (ordinarie föreningsstämma
– ”årsstämma” – och extra stämma) samt styrelse och sektioner. Inom
styrelsen äger utskott rätt att utöva verksamhet. Utskott får vara högst tre till
antalet, och bestäms årligen på årsstämma.
Föreningens firma tecknas av styrelsen och i övrigt på så sätt styrelsen beslutar.

Räkenskapsår
5§

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari –
31 december. Detta gäller även för föreningens sektioner.

Medlemskap
6§

Medlem intas i föreningen efter ansökan och erlagd medlemsavgift. Medlem
som intas under kalenderåret före det att årsstämma fastslagit medlemsavgift
erlägger preliminärt samma avgift som för föregående år, varvid avräkning sker
efter stämman för justering i förekommande fall till samma avgift som gäller
för övriga medlemmar. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan
antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.
Sådant beslut fattas av styrelsen.

7§

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till
styrelsen eller sektionsstyrelse och anses därmed omedelbart ha lämnat
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föreningen. Medlem som inte har betalt årsavgift under ett helt år anses ha
begärt sitt utträde ur föreningen.
8§

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att
medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen,
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat
föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Fråga om
uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
fjorton dagar från det att han fick del av förslaget till uteslutning. Beslut om
uteslutning skall skriftligen meddelas den uteslutne på betryggande sätt inom
tre dagar från beslutsdatum samt innehålla skälen till beslutet och
besvärshänvisning. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt
reglerna i RF:s stadgar. Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger får
medlem istället tilldelas varning.

9§

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas
för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om föreningens
angelägenheter genom att protokoll mm hålls tillgängliga på hemsidan
och/eller på annat lämpligt sätt, skall följa föreningens stadgar samt beslut som
i vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen, har inte rätt till del av
föreningens behållning eller egendom om föreningen upplöses.

10§

Medlem ska betala den årsavgift som fastställs av årsstämman.

11§

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former
som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för
övriga medlemmar. För deltagande i tävling eller uppvisning gäller de regler
som RF och/eller vederbörande specialförbund (SF) fastställt.

Hedersledamot
12§

Till hedersledamot kan föreningen utnämna medlem eller annan som på ett
synnerligen förtjänstfullt sätt gagnat föreningen. Även föreningsstämman kan
besluta härom. Sådan medlem är årsavgiftsbefriad.

Föreningsstämma
13§

Ordinarie föreningsstämma, årsstämma, hålls en gång per år före april månads
utgång. Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det. Styrelsen
ska även utlysa en extra föreningsstämma då det hos styrelsen skriftligen
begärts av revisor eller tjugo röstberättigade medlemmar. I begäran ska ärende
anges och kallelse ska ske inom fjorton dagar från den dag sådan begäran
inkom.
Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens
medlemmar ska ske genom föreningens hemsida och/eller på annat lämpligt
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sätt, t ex genom anslag på lämpliga platser inom föreningens lokaler. Kallelse
till stämma ska tydligt ange de ärenden som ska förekomma på stämman.
Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och ska utfärdas senast
två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.
14§

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Röstberättigad är endast den
medlem som har fyllt femton år och som har fullgjort sina förpliktelser mot
föreningen.
Beslut fattas normalt med enkel majoritet av de på stämman röstberättigade.
Beträffande beslut om stadgeändring gäller 27§ nedan.
Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen ska
vara medlem i föreningen, äkta make eller närstående som varaktigt
sammanbor med medlemmen. Ombud ska förete skriftlig, dagtecknad fullmakt
ej äldre än ett år. Ingen får på grund av fullmakt rösta för mer än två andra
röstberättigade.
Omröstning vid föreningsstämma sker öppet. Påkallar närvarande
röstberättigad sluten omröstning, ska detta accepteras efter beslut av
stämman. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning, medan i andra frågor den
mening gäller som biträds av ordföranden vid stämman.

15§

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid stämma ska skriftligen
framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i
kallelsen till stämman och senast en vecka innan densamma. Det åligger
styrelsen att i god tid innan stämman genom föreningens hemsida och/eller på
annat lämpligt sätt kungöra inkomna motioner.

16§

På ordinarie föreningsstämma ska förekomma följande ärenden:
1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och
biträden (röstlängd)
2. Val av ordförande vid stämman
3. Anmälan av protokollskrivare
4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragande av styrelsens årsredovisning
8. Föredragande av revisionsberättelsen
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om användande av uppkommet överskott eller täckande av
underskott
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
12. Fråga om arvoden
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13. Beslut om antal styrelseledamöter och antal utskott jämte
utskottsledamöter (vilka väljs ett år i taget)
14. Val av styrelseledamöter (respektive funktion) och utskottsledamöter
15. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsledare (om sådan inte
anmälts sker inget godkännande)
16. Val av revisor
17. Val av ombud till distrikt och RF
18. Val av valberedning (som ska bestå av tre personer)
19. Fastställande av medlemsavgift för innevarande år
20. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen (se även 15§)
21. Stämmans avslutning
På extra stämma ska förekomma endast punkterna 1 - 6 samt de ärenden, för
vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.
17§

Protokoll vid föreningsstämma ska föras av den stämmans ordförande utsett
därtill. I fråga om protokollets innehåll gäller:
1. att röstlängden ska tas in eller biläggas protokollet
2. att stämmans beslut ska föras in i protokollet samt
3. att omröstning har skett, att resultatet ska anges i protokollet
Vid stämma fört protokoll ska senast tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt
för medlemmarna. Protokoll ska förvaras på betryggande sätt.

Styrelse och revisor
18§

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare,
övriga ledamöter (minst en och högst tre) samt utskottsledamöter och
sektionsledare.
Ledamöterna ska väljas för två år i taget och växelvis, varvid ordförande
respektive vice ordförande inte kan nyväljas samma år liksom inte heller
sekreterare respektive skattmästare. Omval får ske. Utskottsledamöter väljs,
och sektionsledare godkänns, årsvis på årsstämma.
Ett uppdrag som ledamot upphör i förtid genom att ledamoten skriftligen till
styrelsen anmäler sitt utträde eller föreningsstämman beslutar härom.

19§

Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens
angelägenheter samt ska se till att organisationen beträffande bokföring och
förvaltning av föreningens medel innefattar erforderlig kontroll.
Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte
avhända eller förvärva fast egendom eller dotterbolag.

20§

Styrelsen sammankallas till möte av ordföranden eller den han enligt protokoll
har delegerat denna uppgift till. Ordföranden ska sammankalla styrelsen om
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minst tre ledamöter fastställt om möte, inom två veckor från sådan
framställan. Kallelse med dagordning ska komma till samtliga ledamöter senast
en vecka innan mötet. Ledamot ska genast anmäla sin när- eller frånvaro.
Vid styrelsemöte ska protokoll föras, vilket ska justeras och föras i
nummerföljd. Ledamot har rätt att få avvikande mening antecknad i
protokollet.
21§

Varje ledamot (innefattande även utskotts- respektive sektionsledamot) har en
röst. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet ledamöter är
närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

22§

Styrelsen åligger:
att inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och denna förenings stadgar verka
för föreningens framskridande samt i övrigt tillvarata medlemmarnas intressen,
att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom
att avlämna årsredovisning som ska innehålla berättelse om verksamheten
under året (förvaltningsberättelse) samt redogöra för föreningens intäkter och
kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets
utgång (balansräkning),
att upprätta förslag till budget för det kommande verksamhetsåret och föreslå
årsavgifter,
att utöva kontroll över föreningens tillgångar och i förvaltningsberättelse
redovisa denna och för eventuellt utförda besiktningar jämte övriga
iakttagelser av betydelse,
att minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och
revisionsberättelsen ska framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för
det förflutna räkenskapsåret, samt
att senast en vecka före ordinarie föreningsstämma hålla kopia av
årsredovisningen och kopia av revisionsberättelsen tillgänglig för
medlemmarna.

23§

Revisor väljs för ett år i taget i syfte
att granska styrelsens löpande förvaltning,
att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och
styrelsens förvaltning, samt
att senast två veckor före ordinarie föreningsstämma framlägga
revisionsberättelse.
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Sektioner
24§

För sin idrottsliga verksamhet äger föreningen inrätta sektioner. Beslut om
bildande av eller nedläggning av sektion fattas av föreningsstämma som
sammankallats för prövning av sådan fråga. Beslut om bildande eller
nedläggning av sektion ska översändas till vederbörande SF. Sektion ska
fortlöpande rapportera till styrelsen.

25§

Sektion handhas av en sektionsledning bestående av sektionsledare som valts
av sektionen och godkänts av stämma, som sammankallar utövare av
sektionsidrotten och väljer behövligt antal ledamöter till sektionsledningen.
Sektionsledare liksom annan ledamot av sektionsstyrelse väljs och godkänns
för ett år.
Det åligger sektionsledning att verka för utveckling av under sektionen hörande
idrottsverksamhet samt i enlighet med av föreningens styrelse givna direktiv
handha verksamheten inom ifrågavarande idrott.

26§

Sektion har rättighet att vid allmänt möte med sektionens medlemmar
fastställa särskild medlemsavgift till sektionen. Sektionsledning respektive
sektionsledare upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen
att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inlämnas till
föreningens styrelse senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.
Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändig
med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens
ekonomiska ställning och verksamheten inom de olika sektionerna. Budgeten
fastställs sedan av föreningsstämman. Med mindre än att föreningens styrelse i
förväg gett sitt bifall får sektion inte verkställa utgifter utöver budget sedan
hänsyn också tagits till sektionens ingående balans för arbetsåret.

Övriga bestämmelser
27§

Beslut om ändring av dessa stadgar liksom för att upplösa föreningen fordrar
beslut av två på varandra följande föreningsstämmor varav minst en skall vara
årsstämma. För besluts giltighet erfordras minst två tredjedels majoritet vid
varje stämma. Mellan de två mötena skall minst en månad förflyta.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till upplösning av föreningen samt skall anges att föreningens
tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet jämte
bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart
meddelas vederbörande SF.

28§

Utöver dessa stadgar gäller RF:S stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar
samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig
ordning utfärdade föreskrifter.
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29§

För föreningens gällande ordningsregler och instruktioner beträffande
funktioner inom och utom styrelsen utfärdas av styrelsen och gäller då från och
med beslutstidpunkt.
--------------

Ovanstående stadgar har antagits av föreningens medlemmar dels på årsstämma
2012-04-11, dels på ordinarie föreningsstämma 2013-04-16
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