Stadgar för IK Sirius Fotbollklubb,
817602-7863
A) Bakgrund
IK Sirius bildades 9 augusti 1907. Klubben var under åren fram till
1990 varit en flersektionsklubb, med en mångfald olika idrotter på
programmet. Klubbens stadgar var med smärre modifikationer
desamma fram till 1990. Fr o m detta års omorganisation skapades
alliansklubben IK Sirius, samt organiserades de idrottsliga verksamheterna i specialklubbar.
I samband med stadgeöversyn 2012 för alliansklubben IK Sirius (IKS),
omstruktureras stadgarna i specialklubbarna till att bli gemensamma
Normalstadgar för Specialklubb inom IK Sirius, i detta fall IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB.

B) Målsättning och inriktning
Den idrottsliga verksamheten i klubben ska inriktas på att utveckla
individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Idrotten ska organiseras enligt demokratiska principer, varvid
individuellt inflytande och ansvarstagande ska eftersträvas i
gemensamma angelägenheter i klubben.
Idrotten skall fungera som ett internationellt kontaktmedel och visa
respekt för alla människors lika värde.
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall verka inom de ramar för idrottslig och
civil verksamhet, såväl nationellt som internationellt, som uppställs av
nationer, myndigheter och förbund.
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IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB har som mål att verka i enlighet med
idrottens idé och inriktning.
Övergripande för klubben skall vara:


IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall eftersträva spel i högsta
nationella serie.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall alltid eftersträva
representationslag på elitnivå.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall verka för omvårdnad och
utveckling av sina aktiva och ledare såväl idrottsligt som civilt.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall verka för utveckling av aktiva
och ledare så att den idrottsliga och personliga utvecklingen får
bästa möjliga effekt.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall satsa på barn- och
ungdomsverksamhet för att i största möjliga mån rekrytera
spelare till elitlagen från de egna ungdomslagen.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall aktivt verka för en drog- och
dopingfri verksamhet.



IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB ska främja en aktiv medlemsvård

IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall ha klart tydligt formulerade stadgar
regler och policys och instruktioner som främjar ett enkelt och
förtroendefullt samarbete med IKS och de andra specialklubbarna i
klubben.

C) Allmänna bestämmelser
§ 1 Organisation
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB är en självständig ideell klubb som är
öppen för alla. Klubben bedriver idrottsverksamhet och är medlem i IK
Sirius, Sveriges Riksidrottsförbund, Upplands Idrottsförbund, samt
respektive specialidrottsförbund på riksplan såväl som lokalt.
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§ 2 Beslut och omröstningar
Beslut vid IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs årsmöte fattas efter
acklamation eller efter votering om sådan begärs. Votering sker öppet.
Om sluten votering begärs skall sådan ske. Rösträtt får ej utövas
genom fullmakt.
Utgången av omröstning sker med enkel majoritet utom i §§ 5, 6, och
29 där 2/3 majoritet krävs. Vid val gäller att omröstning skall ske med
slutna valsedlar om röstberättigad så begär.
Vid omröstning som inte avser val gäller att vid lika antal röster bifalls
det förslag som biträds av ordförande.
Vid omröstning som avser val gäller att vid lika antal röster för två
motkandidater avgörs valet genom lottning.
§ 3 Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs verksamhetsår och räkenskapsår är
kalenderåret.
Arbetsåret omfattar tiden mellan två på varandra följande ordinarie
årsmöten.
Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår för specialklubbarna
behöver således inte sammanfalla med IKS utan kan anpassas till
respektive klubbs idrottssäsong.
§ 4 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna till nästkommande
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBBs styrelse.
I undantagsfall kan frågan om stadgetolkning avgöras genom interimsbeslut i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB. Interimsbeslutet måste dock
prövas nästkommande årsmöte eller extra möte.
Vid tolkningsfrågor ska IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB utarbeta förslag till
stadgetolkning samt omformulera de stadgar som är berörda och
förelägga nästa årsmöte eller extramöte förslaget för beslut.
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§ 5 Stadgeändring
Ändring av dessa Normalstadgar får endast ske genom beslut på IKS
årsmöten eller dess extra årsmöten. För ändring av dessa stadgar
krävs beslut med minst 2/3 majoritet.
Förslag om stadgeändring får framläggas av medlem i IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB, IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB:s styrelse, IKS styrelse
eller av IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB:s revisorer.
§ 6 Upplösning av IK Sirius Specialklubb
Frågan om upplösning av IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB prövas på
klubbens årsmöte.
För bifall av upplösning av IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB krävs 2/3
majoritet av avgivna röster samt att mötet utlysts stadgeenligt.
För beslut krävs också att frågan om upplösning bifalls på två av
varandra följande ordinarie årsmöten, d.v.s. med ett års mellanrum.
Enskild medlem har inte rätt till del i klubbens behållning eller
egendom vid upplösning av klubben. IKS övertar IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBBs tillgångar och att dessa ska användas till
idrottsbefrämjande ändamål inom IKS.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets
protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF vid
upplösning.
Vid upplösning av IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall all dokumentation
arkiveras i t ex Folkrörelsearkiv eller motsvarande.
För utträde ur IKS krävs beslut fattade i den ordning som anges i
andra stycket. Om specialklubben väljer att lämna eller utesluts ur IKS
skall specialklubben ändra sitt namn så att namnet IKS, Sirius eller
liknande inte längre används i klubbnamnet.
§ 7 Övriga stadgar
Utöver IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs egna stadgar omfattas klubben av:


Riksidrottsförbundets stadgar samt övriga föreskrifter och
anvisningar
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Specialidrottsförbunds stadgar, tävlingsreglementen och
föreskrifter



IKS stadgar och instruktioner

IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs ordförande och sekreterare ska tillse att
ovan nämnda stadgar, föreskrifter, anvisningar och allmänna
instruktioner finns tillgängliga för klubbens medlemmar. Samtliga
dessa handlingar ska finnas samlade i elektronisk form på hemsida,
eller i arbetspärm, som också ska tillställas samtliga förtroendevalda
och anställda i klubben.

D) Medlemskap
§ 8 Medlemskap
Medlem antas i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB av styrelsen. Ansökan om
medlemskap kan utgöras av kvittens av inbetalning av medlemsavgift.
Styrelsen kan avslå ansökan om medlemskap endast om det kan
förutsättas att den som sökt medlemskap kommer att motarbeta
klubbens mål och intressen.
Beslutet att avslå en begäran om medlemskap i IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB kan överklagas. (Se Riksidrottsförbundets stadgar,
kapitel 15)
§ 9 Medlemskategorier
Följande medlemskategorier kan förekomma i IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB:
Hedersmedlemmar
Betalande medlemmar
 Ständiga medlemmar
 Medlemmar inkl familjemedlemmar
Hedersmedlemmar utses efter förslag från IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB:s styrelse. Som hedersmedlem ha man samtliga
gällande förmåner, rättigheter eller skyldigheter med undantag för
skyldigheten att betala medlemsavgift.
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Ständigt medlemskap i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB erhåller den som
betalar den engångsavgift för ständigt medlemskap som fastställts på
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs årsmöte.
Som bevis på medlemskap i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB erhåller
medlemmen ett medlemskort. Medlemskortet är personligt och får inte
utlånas eller överlåtas till annan person.
§ 10 Utträde ur IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB
Medlem som önskar utträda ur IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB ska
skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlemskapet upphör i och med
att begäran om utträde inkommit till klubben.
Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra
följande år anses ha begärt sitt utträde ur klubben.
§ 11 Uteslutning ur IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB
Medlem i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB får inte uteslutas ur klubben av
annan anledning än att medlemmen har


försummat att betala stadgeenligt beslutade avgifter



brutit mot klubbens stadgar och/eller på annat sätt motarbetat
klubbens mål och intressen



uppenbarligen skadat klubbens intressen och anseende

I beslut om uteslutning ska skälen härför redovisas samt anges vad
den uteslutna ska iaktta vid överklagande av beslutet. Detta ska inom
tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt
brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i
15 kap 1§ i RFs stadgar.
§ 12 Medlems rättigheter
Medlem i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB har rätt att:


delta i klubbens möten och sammankomster som anordnas för
medlemmarna

6



få information om klubbens angelägenheter



utnyttja de förmåner som IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB och
styrelsen erbjuder medlemmarna

§ 13 Medlems skyldigheter
Medlem i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB är skyldig att:


följa klubbens stadgar och övriga för medlemmarna bindande
beslut som fattats i stadgeenlig ordning i klubben



betala den årsavgift som fastställts på årsmötet

§ 14 Medlems deltagande i tävling eller uppvisning
Medlem i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB har rätt att delta i klubbens
idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom
idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan styrelsens medgivande. Arrangeras tävlingen utanför Sverige ska också respektive
specialidrottsförbund ge sitt medgivande. Är inte arrangören ansluten
till det idrottsförbund som är organiserat för att omhänderha den idrott
som tävlingen eller uppvisningen avser får medlem endast deltaga om
detta idrottsförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.
§ 15 Utomidrottslig representation
Medlem får inte utan medgivande från styrelsen för IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBB eller IKS deltaga under IKS namn, klubbfärger eller
emblem i verksamhet utanför den rent idrottsliga.

E) Medlemsmöten
§ 16 Beslutande organ
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs verksamhet utövas genom följande
beslutande organ:




Årsmöte
Extra möte
Styrelsen
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§ 17 Deltagande, röstlängd, beslutsmässighet, rösträtt och
yttranderätt
Årsmötet är IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs högsta beslutande organ.
Utöver årsmöten kan även extra möten förekomma.
Deltagande i mötena är klubbens hedersmedlemmar och de medlemmar som i stadgeenlig ordning betalat medlemsavgiften.
Vid varje medlemsmöte där någon form av beslut kommer att fattas
ska en röstlängd upprättas med angivande av hur många röstberättigade medlemmar som deltog i besluten.
Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade
medlemmar som efter kallelse i stadgeenlig ordning deltar i mötets
beslut.
Rösträtt på IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs medlemsmöten har:



klubbens hedersmedlemmar
medlemmar som senast sex veckor innan medlemsmötet erlagt
medlemsavgift

Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.
Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i frågor som rör ansvarsfrihet
för styrelsen, vid val av revisorer samt annars vid avgörande fråga för
vilken styrelseledamot har ansvar för.
Yttrande- och förslagsrätt på klubbens medlemsmöten har styrelsen,
samtliga klubbmedlemmar som i stadgeenlig ordning betalat
medlemsavgiften, revisorer samt motionär vad avser egna motioner.
Även IKS styrelse och revisorerna i IKS har som kollektiv förslagsrätt
på klubbens möten.

§ 18 Årsmöte
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs årsmöte äger rum årligen och senast 110
dagar efter verksamhetsårets utgång, eller annan av specialidrottsförbund beslutad ordning.
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Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Årsmötet skall hållas i
Uppsala Kommun.
Kallelse till årsmöte jämte förslag på dagordning för mötet tillställs
skriftligen IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs medlemmar senast 30 dagar
före årsmötesdatum genom anslag på IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs
hemsida.
Styrelsen skall hålla årsmöteshandlingar och revisionsberättelse
tillgängliga på kansliet för årsmötesdeltagarna senast 7 dagar före
årsmötesdatum.
§ 19 Ärenden vid IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs årsmöte
I dagordningen till IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs årsmöte ska följande
ärenden förekomma:
1.

Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet

2.

Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna

3.

Fastställande av dagordning för årsmötet

4.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

(OBS; ledamot
av styrelsen för IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB får aldrig vara mötesordförande).

5.
a.
b.

Val av två personer som
vid begärda omröstningar är rösträknare
jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet

6.

Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
samt av resultat- och balansräkning för det gångna
verksamhetsåret.

7.

Behandling av revisorernas berättelse

8.

Fastställande av balansräkning

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna
verksamhetsåret.

10.

Fastställande av arvoden.

11.

Beslut om medlemsavgifter
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12.
a.
b.
c.
d.
e.

13.

Val av styrelseledamöter:
(se § 25 Styrelsens sammansättning)
Ordförande för IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB för en
period av ett år.
Halva antalet övriga ledamöter för en period av två
år (så att hälften vid varje enskilt tillfälle har ett år
kvar på sitt mandat).
Val av styrelse i eventuell sektion på ett år
Val av specialklubbs ledamot till IKS styrelse på 1
år
Val av specialklubbs ombud inkl. suppleant att
representera och föra IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs
talan vid IKS årsmöte.
Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad
eller godkänd för en period av ett år, samt två
personliga suppleanter för dessa med samma
behörighet.
(OBS: I val av revisorer får ledamöter i styrelsen ej deltaga)

14.

Val av tre ledamöter i valberedningen för en
period av ett år varav en skall vara sammankallande.
(OBS: Valberedningens tredje ledamot, tillika valberedningens
sammankallande utses av IKS styrelse.)

15.

Behandling av ärenden som styrelsen beslutat
hänskjuta till årsmötet.

16.

Behandling av de motioner som inkommit från
medlemmar.

17.

Utdelning av utmärkelser, stipendier och/eller
avtackningar.

18.

Övriga frågor

19.

Avslutning

§ 20 Motion till årsmötet
Motioner till årsmötet skall ha inkommit till IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB
senast 21 dagar före årsmötesdatum. Styrelsen ska bereda motionen
och yttra sig över den skriftligt och lämna förslag på tillstyrkan eller

10

avslag. Styrelsens yttrande skall finnas tillgängligt i skriftlig form
tillsammans med årsmöteshandlingarna 7 dagar före mötet.
§ 21 Valberedning
Valberedningen i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB skall bestå av tre
personer.
Två av ledamöterna i valberedningen väljs på klubbens årsmöte för en
period om ett år.
Den tredje ledamoten i valberedningen, tillika valberedningens
sammankallande utses av IKS styrelse.
§ 22 Revisorer och revision
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs verksamhet, förvaltning och räkenskaper
revideras av två valda revisorer som väljs vid klubbens årsmöte.
Revisorer väljs för ett år i taget.
Det är önskvärt att revision kan genomföras fortlöpande närhelst
revisorerna så önskar. Av den anledningen ska klubbens räkenskaper,
protokoll och övriga handlingar som är av intresse för revisorerna
hållas tillgängliga att föreläggas revisorerna när dessa så begär.
Samtliga handlingar som krävs till den årliga revisionen ska
överlämnas till revisorerna senast 30 dagar före årsmötet.
Revisionsberättelse samt allt till revisor utlämnade material ska vara
styrelsen tillhanda senast 7 dagar före årsmötet.
§ 23 Extra årsmöte
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs styrelse kan kalla till ett extra årsmöte om
ett sådant erfordras.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisor eller minst
en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen och med
angivande av skälet till extra årsmöte så begär.
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra årsmöte, har den
som begärt att extra årsmöte skall hållas, rätt att själv kalla till
sådant.
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F) Styrelse
§ 24 Styrelsens sammansättning
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs styrelse är utanför årsmöte och extra
årsmöte klubbens högsta beslutande organ. Ledamöterna i styrelsen
väljs av årsmötet bland klubbens röstberättigade medlemmar och för
mandatperioder som anges i § 19.
Styrelsen ska bestå av ordförande och det antal ordinarie
styrelesmedlemmar som krävs för ett kraftfullt och målinriktat
styrelsearbete. Antalet styrelsemedlemmar ska vara minst fem.
En representant från förekommande sektioner ska ingå som ordinarie
ledamot i klubbens styrelse.
Styrelsen utser inom sig bland de ordinarie ledamöterna följande
styrelseposter:
 vice ordförande
 sekreterare
 kassör
Till styrelsen kan adjungeras medlemmar för speciella
uppgifter/uppdrag.
§ 25 Styrelsens åligganden
Styrelsen handhar alla IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för sina egna, specialidrottsförbunds och
IKS stadgar verka för klubbens utveckling och framåtskridande.
Det åligger styrelsen särskilt att:
 tillse att klubbens stadgar efterlevs samt även följa andra
åtaganden som ingår i att vara en specialklubb i IKS.


planera och leda klubbens verksamhet på ett sådant sätt att
bästa möjliga förutsättningar skapas för en bra utveckling av
den idrottsliga verksamheten i klubben samt på bästa sätt
tillvarata medlemmarnas, de aktivas och ledarnas intressen.



verkställa årsmötets och extra årsmötets beslut.



ansvara för och förvalta klubbens medel och egendomar.
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förbereda klubbens medlemsmöten.

Ordföranden i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB är klubbens officielle
representant.

§ 26 Styrelsens sammanträden, kallelse till styrelsemöten samt
beslutsmässighet
Styrelsen för IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB sammanträder enligt ett av
styrelsen fastsällt mötesschema eller på kallelse av:




ordföranden
minst en av klubbens revisorer
minst halva antalet styrelseledamöter

Till kallelse av styrelsemöte skall bifogas förslag till dagordning för
mötet samt förberett beslutsunderlag för frågor som så kräver,
exempelvis frågor av större ekonomisk karaktär.
Kallelse till styrelsemöte och beslutsunderlag ska sändas ut i god tid,
dock senast om möjligt en vecka före mötet.
För att styrelsemötet ska vara beslutsmässigt krävs att samtliga
styrelseledamöter kallats i enlighet med dessa stadgar samt att minst
hälften av ledamöterna är närvarande.
Röstning på styrelsemöten får ej ske med fullmakt.
Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Vid beslut ska finnas möjlighet
för ledamot att få avvikande mening gentemot majoriteten antecknat i
protokollet.
I brådskande fall och om ordförande finner det nödvändigt får enstaka
ärenden avgöras interimistiskt genom skriftlig omröstning eller genom
telefonsammanträde eller liknande. I dylika fall skall alltid anges vilka
som deltagit i beslut.
Interimsbeslut som fattas på ovanstående sätt ska alltid formellt och
definitivt behandlas och protokollföras på nästkommande styrelsemöte.
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§ 27 Adjungering av styrelseledamot samt tjänstemans
valbarhet.
Styrelsen för IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB har rätt att kalla enskild
person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har
yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt.
Adjungerad ledamot kan utses till en befattning inom styrelsen. Dock
ej till post som förutsätter val på årsmöte.
Tjänsteman anställd på klubben får ej väljas till ledamot i IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBBs styrelse. Tjänsteman kan dock kallas till adjungerad
ledamot av styrelsen.
§ 28 Tecknande av firma
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs firma tecknas av endera:


styrelsen i sin helhet



ordförande i klubb med endera sekreteraren eller kassören eller
med en styrelseledamot



den eller de som styrelsen i övrigt utser

G) Sektioner
§ 29 Sektioner
IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB kan för sin idrottsliga verksamhet bilda en
sektion, ex-vis dam- eller ungdomssektion.
Beslut om bildande eller nedläggning av en sektion fattas av IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBBs årsmöte.
För beslut om bildande eller nedläggning av en sektion krävs bifall
med minst 2/3 av antalet på årsmötet avgivna röster.
§ 30 Sektionsstyrelse
Ledningen för sektionens idrottsliga verksamhet utövas av en
sektionsstyrelse.
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Sektionsstyrelsen ska bestå av ordförande och minst tre ledamöter. Av
dessa ska en utses att ingå i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs styrelse som
ledamot.
§ 31 Sektionsstyrelses befogenheter
Kontrakt och avtal som ingås av sektionsstyrelsen ska alltid undertecknas av IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs firmatecknare för att vara
bindande för klubben.
§ 32 Sektionens verksamhets- och arbetsår
Sektionens verksamhets- och arbetsår sammanfaller med motsvarande för IK SIRIUS FOTBOLLKLUBB.
Sektionens verksamhetsberättelse ska ingå i IK SIRIUS
FOTBOLLKLUBBs verksamhetsberättelse under särskild rubrik.
Sektionens ekonomiska aktiviteter ska ingå specificerade på egna
rader i i IK SIRIUS FOTBOLLKLUBBs redovisnings resultat- och
balansräkningar.
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