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Stadgar för den ideella föreningen Malmö Redhawks med hemort i Malmö stad.
Föreningen grundades 1996-06-11.
Föreningens stadgar ändrades senast 2013-05-20 samt 2016-06-09.

Allmänna bestämmelser
1§

Ändamål

Redhawks Supports ändamål är att stödja Malmö Redhawks.
Föreningens medel skall komma medlemmarna tillgodo genom subventionerade
resor, fester och andra supporterverksamheter.
2§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som
medlemmar.
3§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
4§

Firmatecknare

Föreningen tecknas av två (2) styrelseledamöter var för sig.
5§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 maj till 30 april.
6§

Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som
inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I
brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
7§

Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar
(2/3) av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen
avges av såväl medlem som styrelsen.
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Föreningens medlemmar
8§

Medlemskap

Alla som är intresserade av att stödja Malmö Redhawks verksamhet har rätt att
ansöka om medlemskap i föreningen. Vid ansökan skall medlemmar inkomma
med fullständiga personuppgifter.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den styrelsen delegerat
beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
9§

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som träder ut ur föreningen har ingen rättighet att återfå den betalda
medlemsavgiften.
10§

Uteslutning m.m.

Medlem får av styrelsen uteslutas ur föreningen om vederbörande motarbetat
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens
intressen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får styrelsen istället meddela
medlemmen varning.
Medlem som utesluts från föreningen har ingen rättighet att återfå den betalda
medlemsavgiften.
11§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 skall följa föreningens stadgar, beslut och övriga förhållningsregler.
 har inte rätt till erlagd medlemsavgift vid uteslutning.
12§ Deltagande i föreningens verksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens verksamhet under de former som är
vedertagna inom Redhawks Support och på samma villkor som gäller för övriga
medlemmar.
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Årsmöte och Extra årsmöte
13§

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av
juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tio (10) dagar före mötet tillställas
medlemmarna.
14§

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda innan utgången av april
månad.
15§

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Samtliga medlemmar i föreningen har rösträtt. Rösträtten är personlig och får
inte utövas genom ombud.
16§

Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande på mötet.
17§

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering).
Med undantag för det i 7§ nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet är i föreningen alltid relativ, vilket innebär att
den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald oberoende av hur dessa röster
förhåller sig till antalet avgivna röster.
18§

Valbarhet

Valbar till styrelsen, valberedningen och revisor är röstberättigad medlem av
föreningen.
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19§

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 Fastställande av dagordning.
 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 Val av protokolljusterade tillika rösträknare.
 Fråga om mötets behöriga utlysande.
 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret.
 Fastställande av medlemsavgifter.
 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 Val av de poster som efter det gångna verksamhetsåret löper ut.
 Övriga frågor.
20§

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en
tiondel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar
utlysa ett sådant möte att hållas inom två (2) månader från erhållen begäran.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Medlemmar har rösträtt enligt 15§.

Valberedningen
21§

Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av de av årsmötet valda medlemmarna. Valberedningens
storlek kan variera. Valberedningens åliggande är att utse och presentera
kandidater till de poster som skall tillsättas vid nästkommande årsmöte.
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Revisorer
22§

Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper,
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två (2) veckor
före årsmötet.
Revisorerna skall granska föreningens räkenskaper för det senaste verksamhetsoch räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre
(3) dagar före årsmötet.

Styrelsen
23§

Sammansättning

Styrelsen består av en ordförande (som väljs på 2 år), en kassör (2 år),
3 ledamöter (1 år) och av årsmötet fastställt antal suppleanter (1 år), dock
maximalt 3 stycken.
24§

Styrelsens åliggande

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och
ansvarar för föreningens angelägenheter.
Det åligger styrelsen särskilt att:
 hålla ett konstituerande möte i nära anslutning till årsmötet där
vice ordförande och sekreterare utses utifrån de på årsmötet valda ledamöterna.
 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
 verkställa av årsmötet fattade beslut.
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
 ansvara för och förvalta föreningens medel.
 tillställda revisorerna räkenskaperna m.m. enligt 22§.
 förbereda årsmötet.
 kalla till medlemsmöten vid behov, med den framförhållning som beskriva i
13§, andra stycket.
25§

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen är beslutsmässig när huvudstyrelsen bestående av fem (5) personer
kan fyllas. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsemedlemmarna är
ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

7

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig
omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas
skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.
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