STADGAR
för Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförening Trollhättan (VIF-T)

Ändamål

§1
Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförening Trollhättan, som bildades 1 oktober
1941, är en förening bland personal inom Vattenfall med syfte att genom
idrotts-, motions- och fritidsverksamhet stimulera till social gemenskap och
bidra till god fysik och ett gott kamratskap. Föreningen företräder i detta
syfte medlemmarna.
Föreningens verksamhet bedrivs i huvudsak genom verksamhetsinriktade
sektioner. Sektionernas gemensamma intressen samordnas genom
föreningsstyrelsen.

Medlemskap

§2
Anställd i Vattenfall AB eller dotterbolag, äger rätt att efter anmälan till
styrelsen bli medlem i föreningen sedan fastställd medlemsavgift är
betald.
Externa konsulter som arbetar mer än 75% av sin tid för Vattenfall äger
rätt att efter anmälan till styrelsen bli medlem i föreningen sedan
fastställd medlemsavgift är erlagd.
Medlem som avgår med pension från sin tjänst inom koncernen kan
kvarstå som medlem i föreningen.
Till hedersledamot kan kallas person, som på synnerligen utmärkt sätt
befrämjar föreningens intressen. Hedersledamot utses på förslag av
styrelsen genom beslut på allmänt sammanträde.
Medlem, som uppenbarligen bryter mot idrottens hederslagar, kan av
styrelsen uteslutas ur föreningen. Detsamma gäller även medlem, som
icke erlagt i § 4 stadgad avgift till föreningen. Beslut om uteslutning skall
med angivande av orsaken skriftligen meddelas vederbörande.
Medlem, som önskar utträde ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta
till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlems
rättigheter
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§3
Medlem som är anställd av Vattenfall AB eller bolag delägt till mer än
50% av Vattenfall AB,
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• har rätt att delta i föreningens alla arrangerade aktiviteter,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen,
• skall betala medlemsavgift i enlighet med årsmötesbeslut.
Medlem som är extern konsult eller anställd i bolag delägt till mindre än
50% av Vattenfall AB,
• har rätt att delta i föreningens alla lokalt arrangerade aktiviteter,
• har rätt till information om föreningens angelägenheter,
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av styrelsen,
• skall betala medlemsavgift i enlighet med årsmötesbeslut.

Medlemsavgift

§4
Medlem erlägger en årsavgift, som beslutas på ordinarie årsmöte för
kommande räkenskapsår.

Verksamhetsår

§5
Föreningens arbets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31
december.

Styrelsen

§6
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Denna väljs på
årsmötet. Styrelsen består av ordförande samt minst 6 övriga ledamöter.
Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte
rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.
Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.
Ordförande väljs för ett år, övriga styrelseledamöter för två år, växelvis
med halva antalet årligen. Avgår ledamot innan den tid gått, för vilken
han blivit vald tillser styrelsen att ny ledamot inträder i dennes ställe.
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar,
av två styrelseledamöter gemensamt.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för
denna av vice ordföranden och är beslutsmässig om minst hälften av
ledamöterna är närvarande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid
lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden.

Styrelsens
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§7
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ
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åligganden

och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall, inom
ramen för dessa stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt
fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen enligt gällande rutiner,
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt § 9, och
• förbereda årsmöte.
Konstituerande styrelsemöte hålls senast 14 dagar efter årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt sekreterare. Minst fyra
styrelsemöten skall hållas under räkenskapsåret.

Sektionsledare

§8
Idrotts- och fritidsverksamheten inom föreningen handhas av
sektionsledare vilka utses av styrelsen. Eventuella specialbestämmelser
för sektionerna fastställs av styrelsen.
Det åligger sektionsledare att på lämpligt sätt ordna medlemmarnas
träning inom respektive verksamhetsområde, uppgöra program, och
anordna klubbtävlingar samt till styrelsen inkomma med förslag om
representation vid andra tävlingar.

Revisorer

§9
På årsmötet väljs två revisorer för tiden intill nästa årsmöte.
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och
föreningens räkenskaper under verksamhetsåret.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en
månad före årsmötet.
Senast 14 dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelse till
kassören.

Sammanträden

§ 10
Föreningssammanträden/medlemsmöten utlyses vid behov av styrelsen,
eller när minst 20% av medlemmarna så begär. Mötet hålls på dag som
styrelsen bestämmer.
Kallelse till sammanträde utfärdas senast fjorton dagar före dess
hållande genom anslag eller genom personlig kallelse. Anledningen till
sammanträdet skall anges i kallelsen.
Sammanträdet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig.
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Med undantag för frågor rörande ändring av stadgarna och upplösning av
föreningen, fattas alla beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal
vinner den mening som ordföranden biträder. Varje medlem äger en röst.
Alla val skall ske öppet såvida inte sluten omröstning begärs av någon
medlem. Om lika röstetal uppstår vid sluten omröstning avgörs fråga
genom lottning.

Årsmöte

§ 11
Föreningen årsmöte hålls före april månads utgång. Vid årsmötet skall
följande behandlas och protokollföras
1.
2.
3.
4.

Fråga om mötets behöriga utlysande
Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt)
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande
justera mötets protokoll
5. Styrelsens årsberättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året
8. Årsavgift för kommande verksamhetsår
9. Behandling av förslag, som framförts av styrelsen eller till
styrelsen inlämnats av medlem minst sju dagar före mötet
10. Val av
- Föreningsordförande
- Kassör
- Övriga styrelseledamöter
- Revisorer, två ledamöter
- Valberedning, två ledamöter

Stadgeändring

§ 12
Styrelsen äger rätt att föreslå stadgeändring.
Medlem äger rätt att föreslå stadgeändring, vilket skall ske skriftligt och
ställas till styrelsen vilken framlägger förslag jämte yttrande.
Årsmötet äger rätt att, om 2/3 av de närvarande medlemmarna enar sig
därom, företaga stadgeändring. I kallelsen till mötet skall särskilt anges
att stadgeärende skall behandlas och vad ändringen innebär.
För stadgarnas stadsfästande krävs dessutom ett godkännande från
Vattenfalls Idrotts- och Fritidsförbunds styrelse.

Föreningens
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§ 13
Föreningens upplösning kan ej ske utan att tvingande omständigheter
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upplösning

så fordra, och då skall 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två på
varandra följande föreningsmöten ena sig därom.
Föreningens samtliga tillgångar tillfaller därvid Vattenfall Idrotts- och
Fritidsförbund, eller annan verksamhet med syfte som överensstämmer
med föreningens ändamål enligt § 1. Beslut om tillgångarna fattas i
samband med beslut om föreningens upplösning.
Ingen äger rätt att i sådant beslut deltaga, som ej fullgjort sina
skyldigheter till föreningen.

§ 14
Dessa stadgar är tagna på möte den 22 maj 1995 och ändrade den
25 mars 2011
15 mars 2019
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