Stadgar Ålands Idrottsförbund
antagna Idrottstinget 2010

Stadgar för Ålands Idrottsförbund r.f.
§1. Namn, hemort och verksamhetsområde
Föreningens, som i dessa stadgar kallas förbund,
-namn är
-inofficiellt marknadsföringsnamn är
-förbundets internationella namn är
-hemort är
-verksamhetsområde är

ÅLANDS IDROTTSFÖRBUND r.f.
Ålands Idrott
Åland Islands Sports Federation
Mariehamn
Landskapet Åland

§2. Språk
Förbundets språk är svenska.

§3. Syftemål och verksamhet
Ålands Idrott är den åländska idrotts- och motionsrörelsens gemensamma
samarbetsorganisation.
Förbundets syfte är att stöda medlemmarnas arbete, företräda medlemmarna i
gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen samt att arbeta för den ideella
idrotts- och motionsrörelsens utveckling på Åland.
Sitt syftemål ovan förverkligar förbundet genom att:
o

företräda medlemmarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom regionen.

o

på olika sätt stöda idrottslag och –föreningar samt att i övrigt främja medlemmarnas
intressen.

o

avge utlåtanden och förslag i samband med planering och beslutsfattande i idrottsfrågor.

o

Arrangera för idrottsrörelsen behövliga utbildnings-, utvecklings- och informationstillfällen.

Förbundet kan motta gåvor och testamenten samt anordna lotterier och insamlingar.
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Vid utövande av förbundets verksamhet skall följande beaktas:
o
o
o
o

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som
kulturellt och socialt avseende.
Idrott skall utformas så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje
utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.
Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och
ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika
värde.

Med idrott avses ovan all fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation
eller för att uppnå tävlingsresultat.
Ålands Idrott övervakar och stöder genom förbundsfunktionärer medlemsorganisationernas
verksamhet. Förbundsfunktionärer såsom styrelseledamöter och personal har fritt tillträde till
samtliga idrottsevenemang som arrangeras av medlemsorganisation. Legitimationskort
utfärdas av förbundet.
Förbundet får, när särskilda skäl föreligger, utfärda legitimationskort åt annan än som nämnts
i första stycket.
§4. Organisation
Ålands Idrott består av medlemmar som är registrerade föreningar och som på förbundets
ordinarie årsmöte, kallat Idrottsting, utser styrelse samt eventuella arbetsgrupper som skall
biträda styrelsen.
Ålands Idrott har ett centralkansli med anställd personal, vars arbete skall vara att främja och
koordinera den åländska Idrottsrörelsens verksamhet och utveckling.
§5. Medlemsföreningar och avgifter
Ordinarie medlemskap i förbundet kan beviljas alla registrerade föreningar med hemort på
Åland som har någon form av idrott och/eller motion på sitt verksamhetsprogram. Förbundet
kan även ha understödjande och associerade medlemmar, vilka saknar rösträtt. Som
understödande medlemmar kan antas rättsliga sammanslutningar som vill stöda förbundets
verksamhet.
Ansökan om medlemskap göres till förbundsstyrelsen.
Utträde ur förbundet begäres skriftligen till förbundsstyrelsen eller dess ordförande eller
genom att vid föreningens möte anmäla detta för anteckning i protokollet.
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Medlemsförening är skyldig att årligen till förbundet inlämna en av förbundsstyrelsen
fastställd rapport över medlemsföreningens verksamhet, styrelse och medlemsantal samt av
förbundet erhållna bidrag.
Medlem skall årligen erlägga en medlemsavgift som fastställes på Idrottstinget.

§6. Kallelse till förbundsmöten
Första kallelsen till ordinarie förbundsmöte bör göras med skriftlig kallelse till medlemmarna
och med annons, i minst en på Åland utkommande tidning, senast fyra (4) veckor före mötet.
Medlem som önskar att något ärende skall upptas på föredragningslistan till ordinarie
förbundsmöte, skall skriftligen anmäla därom till styrelsen, senast två (2) veckor före mötet.
Frågor av ekonomisk natur skall endast avgöras om de finns upptagna på
föredragningslistan.
Andra kallelsen till ordinarie förbundsmöte samt kallelse till extra förbundsmöte bör ske med
annons i minst en på Åland utkommande tidning, senast sju (7) dagar före mötet, varvid de
ärenden som upptas till behandling tillkännages.

§7. Rösträtt
Vid beslut som avgöres genom röstning, har endast befullmäktigade representanter rätt att
utöva ordinarie medlemsförenings rösträtt.
Sker röstning via fullmakt kan en person endast ha en (1) fullmakt som är röstberättigad.
Om inte annat påyrkas fattas beslut genom öppen röstning.
Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal mötets ordförandens röst avgöra,
om denne är röstberättigad eljest avgör lotten.
Vid personval skall vid lika röstetal lotten avgöra.
Ordinarie medlemmar erhåller röstetal enligt följande:
Registrerade föreningar som har verksamhet tilldelas röstetal enligt anslutna medlemmar.
Under 100 medlemmar 1 röst, 101-200 medlemmar 2röster, 201-400 medlemmar 3 röster,
401-800 medlemmar samt fler än 800 medlemmar 5 röster.
Bidragsberättigade takorganisationer och specialidrottsföreningar tilldelas röstetal i
förhållande till antalet anslutna föreningar:
1-5 föreningar 1 röst, 6-10 föreningar 2 röster samt fler än 10 föreningar 3 röster.
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§8. Möten
Förbundet håller årligen ett (1) ordinarie förbundsmöte.
Årsmötet, kallas IDROTTSTING.
Förbundet håller dessutom extra förbundsmöten, då en majoritet av styrelsen anser det
behövligt eller då minst en tiondel (1/10) av förbundets röstberättigade medlemmar skriftligen
anhåller därom hos styrelsen.
Vid förbundsmöte har samtliga intresserade rätt att närvara och yttra sig.

§9. Ordinarie förbundsmöte
Ordinarie förbundsmöte kallat, IDROTTSTINGET, hålles inom perioden mars - april månad
varje år.
Vid mötet behandlas följande obligatoriska ärenden:
1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
3. Godkännande av mötets sammankallande.
4. Upprop av närvarande medlemmar, deras ombud och röstetal.
5. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse.
6. Föredragning av bokslut och revisionsberättelse samt fastställande av bokslutet.
7. Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
8. Val av ordförande och viceordförande för följande verksamhetsår.
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt suppleanter.
10. Val av styrelseledamöter samt suppleanter.
11. Fastställande av styrelsens arvoden.
12. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
13. Val av sammankallande och medlemmar i valberedningen.
14. Fastställande av medlemmarnas årsavgifter.
15. Behandling av förslag för tillsättande av arbets- och projektgrupper.
16. Behandling av förslag till och fastställande av verksamhetsplan för följande
verksamhetsår.
17. Behandling av förslag till och fastställande av budget för följande verksamhetsår.
18. Behandling av övriga av styrelse, medlem eller specialutskott framställda ärenden.
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§10. Styrelsen
Förbundets styrelse består av ordförande samt 6-10 övriga ledamöter som samtliga väljs på
Idrottstinget. Idrottstinget kan tillsätta suppleanter.
Ordförandens mandatperiod är ett (1)verksamhetsår.
Ledamöternas mandatperiod är två (2) verksamhetsår, dock om möjligt så att hälften av dem
avgår varje år.
Förbundets namn tecknas av styrelsens ordförande eller sportchefen vardera ensamt samt
av den som av styrelsen har fått en särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet ensam.
Styrelsen utser verkställande utskott samt ansvariga ledamöter för förbundets arbets- och
projektgrupper.
Styrelsen sammankallas av ordförande.
I styrelsen bör båda könen vara representerade och styrelsen bör ha regional och idrottslig
spridning. Styrelsen är beslutsförd då minst hälften av ledamöterna är närvarande,
ordföranden eller viceordföranden inräknad.

§11. Valberedningen
Består av två till fyra (2-4) personer där ordförande och medlemmar väljes på Idrottstinget.
Mandatperioden för ordförande och medlemmar i valberedningen är ett (1) verksamhetsår.
Valberedningen uppsöker och vidtalar lämpliga personer för ansvariga ledarposter inom
förbundet samt uppgör till Idrottstinget förslag till förbundsordförande, övriga
styrelseledamöter, revisorer och övriga ansvariga ledare.

§12. Förvaltning och räkenskaper
Förbundets redovisningsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. För granskning av
förbundets förvaltning och räkenskaper utser Idrottstinget två (2) revisorer och två (2)
revisorssuppleanter.

§ 13. Verksamhetsår
Förbundets verksamhetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten (Idrottsting).
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§14. Centralkansli
Förbundet har ett centralkansli med gemensamma arbets-, service- och mötesutrymmen
samt inventarier och utrustning, som disponeras för förbundets och medlemmarnas
verksamhet.

§ 15. Personal
Förbundet har en verkställande sportchef, som har hela förbundets verksamhet som sitt
ansvarsområde. Sportchefens liksom annan personals arbete beskrivs i en särskild
befattningsbeskrivning.

§ 16. Stadgeändringar
Ändring av dessa stadgar behandlas på förbundsmöte. För att en ändring skall ske, måste
denna godkännas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen avlagda rösterna.

§ 17. Förbundets upplösning
Beslut om förbundets upplösning skall fattas på två (2) förbundsmöten med minst en (1)
månads mellanrum. För att upplösning skall ske, skall denna godkännas på båda mötena
med minst tre fjärdedelar (3/4) av de vid omröstningen avgivna rösterna.
Om förbundet upplöses skall dess tillgångar överföras till Landskapet Åland, företrätt av
Ålands Landskapsregering, för vidare fördelning till idrottsrörelsen på Åland.

§ 18. Övrigt
För förbundets verksamhet gäller för övrigt vad i gällande lag om föreningar är stadgat.
Förbundets verksamhet kan preciseras i ett separat reglemente.
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