
1.   FÖRENINGEN   

§   1.1   Namn   
Föreningens   namn   är   Brynäs   SupporterKlubb   Väst.   
Föreningen   har   sin   hemort   i   väst   Sverige.   

§   1.2   Syfte   
Föreningens   syfte   är   att   stödja   Brynäs   IF:s   representationslag   -   herr   och   dam   på   alla   
tänkbara   positiva   sätt   samt   verka   för   god   supporter/föreningskultur.   
Föreningen   är   opolitisk   och   fristående   från   moderföreningen.   
Föreningen   menar   att   det   är   en   självklarhet   att   alla   behandlas   med   respekt   oavsett   
etniskt   ursprung,   religion,   kön,   sexualitet,   etcetera   i   enlighet   med   
Diskrimineringslagen   (2008:567).   

§   1.3   Organ   
Föreningens   beslutande   organ   är   årsmöte,   extra   årsmöte   och   styrelse.   

2.   MEDLEMMAR   

§   2.1   Medlemskap   
Föreningen   är   öppen   för   alla   som   erlagt   av   årsmötet   beslutad   medlemsavgift   för   
innevarande   år   samt   ställer   upp   på   föreningens   syften.   Medlemskap   erhålls   för   
verksamhetsår   (1/6   -   31/5)   alternativt   medlemsavgift   erlagd   efter   säsongen   ska   
räknas   som   betalning   för   nästa   säsong/verksamhetsår   om   ej   annat   meddelas.   

§   2.1.1     Medlemsaktiviteter   
Styrelsen   eller   av   styrelsen   utsedd   ansvarig   förbehåller   sig   rätten   att   fördela   biljetter   
eller   liknande.   

§   2.2   Utträde   
Medlem   har   rätt   att   när   som   helst,   efter   meddelande   till   styrelsen,   utträda   ur   
föreningen.   Ingen   återbetalning   av   erlagd   årsavgift   sker   vid   utträde   ur   föreningen.   
Medlem   som   inte   betalat   medlemsavgift   senast   den   31/5   det   verksamhetsår   som   
avgiften   avser   mister   de   rättigheter   som   följer   av   medlemskapet.   

§   2.3   Uteslutning   
Styrelsen   äger   rätt   att   utesluta   medlem   som   skadat   föreningens   anseende   eller   
motarbetat   dess   syften.   Före   beslut   om   uteslutning   skall   medlemmen   underrättas   
skriftligen   eller   med   digital   motsvarighet   (föredragsvis   e-post)   och   få   möjlighet   att   
inom   fjorton   dagar   lämna   sina   synpunkter.   
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§   2.4   Rösträtt   
Röstberättigade   är   de   medlemmar   som   betalt   sin   medlemsavgift   senast   31/5   det   
verksamhetsår   som   avgiften   avser.   
Varje   medlem   har   en   röst   vid   föreningens   möten   som   är   årsmöte   och   extra   årsmöte.   
Rösträtt   kan   ej   överlåtas.   
Medlem   har   också   rätt   att   närvara   vid   styrelsens   möten,   dock   endast   med   yttrande-   
och   förslagsrätt,   ej   rösträtt.   

  
3.   VERKSAMHETSÅR   

§   3.1   Verksamhetsår   
Föreningens   verksamhetsår   löper   från   och   med   1/6   till   och   med   31/5.   

4.   FÖRENINGSMÖTE   

§   4.1   Årsmöte   
§   4.1.1   Kallelse   till   årsmöte   
Årsmöte   hålls   före   juli   månads   utgång   på   tid   och   plats   som   bestäms   av   styrelsen.   
Extra   årsmöte   kan   hållas   då   styrelsen   eller   minst   en   tiondel   av   föreningens   
medlemmar   så   skriftligen   eller   med   digital   motsvarighet   (föredragsvis   e-post)   begär.   
Kallelse   till   årsmöte   eller   extra   årsmöte   innehållande   minst   dagordning   och   om   
möjligt   andra   möteshandlingar   skall   vara   medlemmarna   tillhanda   i   så   god   tid   som   
möjligt,   dock   senast   två   veckor   före   mötet.     
Kallelse   till   årsmöte   ska   annonseras   på   föreningens   hemsida   och   på   utvalda   sociala   
medier   minst   14   dagar   före   mötet.   

Motioner   ska   vara   styrelsen   tillhanda   senast   14   dagar   innan   årsmötet.   

Mötet   kan   ske   digitalt.   

§   4.1.2   Ärenden   på   årsmöte   
Vid   årsmöte   skall   följande   ärenden   förekomma:   

1. Val   av   ordförande   och   sekreterare   för   årsmötet   
2. Upprättande   av   röstlängd   
3. Val   av   två   justeringsmän,   tillika   vid   val   fungerande   som   rösträknare   
4. Fråga   om   årsmötets   behöriga   utlysande   
5. Styrelsens   verksamhetsberättelser   samt   resultat-   och   balansräkningar   för   det   

senaste   verksamhetsåret   
6. Fråga   om   ansvarsfrihet   för   styrelsen   för   den   tid   som   revisionen   avser   
7. Beslut   om   årsavgift   till   föreningen   kommande   verksamhetsår   
8. Val   av   ordförande   (väljs   på   2   år)   
9. Val   av   sekreterare   (väljs   på   2   år)   
10.Val   av   kassör   (väljs   på   2   år,   ej   samma   år   som   ordförande   och   sekreterare)   
11. Val   av   ledamöter   och   1:e   och   2:a   suppleant   till   styrelsen   (väljs   på   ett   år)   
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§   4.1.3   Röstning   vid   årsmöte   

Omröstning   sker   öppet   utom   vid   val   där   sluten   omröstning,   votering   skall   äga   rum   om   
någon   så   begär.   Beslut   fattas   med   enkel   röstövervikt.   Vid   lika   röstetal   gäller   den   
mening   som   ordförande   biträder.   Dock   sker   vid   personval   avgörandet   genom   lottning.   
Ledamot   eller   suppleant   i   styrelsen   må   icke   delta   i   beslut   om   ansvarsfrihet.   

Röstberättigade   är   de   som   fyller   16   år   innevarande   år   samt   är   medlemmar   i   
föreningen.   

5.   STYRELSE   

§   5.1   Styrelsens   uppgifter   

Styrelsen   företräder   föreningen,   bevakar   dess   intressen   och   handhar   dess   
angelägenheter   samt   beslutar   å   föreningens   vägnar   i   alla   ärenden   som   inte   regleras   
av   dess   stadgar.   

Det   åligger   styrelsen   att   

● Verka   för   föreningens   ändamål.   
● Verkställa   av   årsmöte   fattade   beslut.   
● Omhänderha   föreningens   ekonomi   och   bokföring.   
● Upprätta   verksamhetsberättelse   och   årsredovisning   samt   framlägga   dessa   vid   

föreningens   årsmöte.   
● Verkställa   övriga   åligganden   enligt   dessa   stadgar.   
● Läsa   och   förstå   föreningens   stadgar   samt   verka   för   förenklingar   och   

förbättringar.   
● Styrelsen   kan   i   övrigt   utse   beredande   utskott   och   arbetsgrupper,   vilkas   

uppgifter   fastställs   av   styrelsen.   
  

Det   åligger   ordföranden   att   

● Vara   klubbens   officiella   representant.   
○ Representantskap   kan   delegeras   av   ordföranden   inom   styrelsen,   detta   

ska   dokumenteras   och   diarieföras   vid   nästa   styrelsemöte.   
● Leda   styrelsens   förhandlingar   och   arbete   samt   övervaka   så   att   klubbens   

stadgar   samt   övriga   för   klubben   bindande   regler   och   beslut   efterlevs.   
  

I   övrigt   fördelas   arbetsuppgifterna   bland   styrelsens   ledamöter   samt   delegeras   till   
klubbens   medlemmar   enligt   styrelsens   bestämmande.     
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§   5.2   Val   av   styrelse   
Årsmötet   utser   styrelse   bestående   av   ordförande,   sekreterare   och   kassör   samt   minst   
en   och   mest   fyra   ledamöter   jämte   två   suppleanter.   I   övrigt   konstituerar   sig   styrelsen   
själva.   Ledamöter   till   styrelsen   väljes   på   ett   år.   Suppleanter   väljes   på   ett   år.   
  

§   5.3   Firmatecknare   
Föreningens   firmatecknare   består   av   ordförande   och   kassör   var   för   sig.   

  
§   5.4   Styrelsens   arbetsår   
Styrelsens   arbetsår   omfattar   tiden   från   årsmötet   till   och   med   årsmötet   påföljande   år.   

  
§   5.5   Styrelsemöten   
Styrelsen   har   möten   på   ordförandens   kallelse   eller   när   minst   halva   antalet   
styrelseledamöter   så   begär   dock   minst   4   gånger   per   verksamhetsår.   Över   
sammanträdena   föres   protokoll   vilka   justeras   av   en   vid   mötet   vald   ledamot.   Ordinarie   
ledamot   som   inte   kan   deltaga   vid   mötet   ska   anmäla   detta.   Suppleant   som   tjänstgör   
för   ordinarie   ledamot   anses   enligt   dessa   stadgar   som   ordinarie.   Annan   suppleant   må   
närvara   och   har   yttrande-   och   förslagsrätt   men   ej   rösträtt.   
  

Möten   sker   digitalt   eller   på   plats.   
  

§   5.6   Beslutsmässighet   
Styrelsen   är   beslutsmässig   om   minst   2/3   av   ledamöterna   är   närvarande.   Beslut   fattas   
med   enkel   röstövervikt   beräknat   på   styrelsens   ordinarie   antal   ledamöter.   Vid   lika   
röstetal   gäller   den   mening   som   ordförande   biträder.   

  
§   5.7   Styrelsearvode/förmåner   

● Styrelsearvode   utgår   ej.   
● Subventionerade   resor,   reseledare   är   helt   subventionerade.   

○ Detta   när   den   ekonomiska   situationen   tillåter.   
● Kompetensutveckling   /   sammankomster   vars   syfte   är   att   utveckla   föreningen.     

6.   STADGEÄNDRING   

§   6.1   Stadgeändring   
För   ändring   av   dessa   stadgar   krävs   beslut   vid   två   på   varandra   följande   
föreningsmöten   varav   ett   skall   vara   årsmöte   och   att   förslaget   vid   båda   mötena   biträds   
av   minst   2/3   av   de   avgivna   rösterna.   
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7.   UPPLÖSNING   

§   7.1   Upplösning   av   föreningen   
För   upplösning   av   föreningen   krävs   beslut   vid   två   på   varandra   följande   
föreningsmöten   varav   ett   skall   vara   årsmöte   och   att   förslaget   vid   båda   mötena   biträds   
av   minst   2/3   av   de   avgivna   rösterna.   I   detta   fall   ska   klubbens   eventuella   tillgångar   
användas   till   syfte   som   främjar   Brynäs   IF.     
  

8.   IKRAFTTRÄDANDE   

  8.1   Ikraftträdande   

Dessa   stadgar   träder   i   kraft   från   och   med   [datum]   då   föreningens   tidigare   stadgar   
samtidigt   upphör   att   gälla.   
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