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Kap.1 Allmänna Bestämmelser  

 

§1 - Uppgift 

Västmanlands IshockeyDomarKlubb, i dessa stadgar kallat föreningen, har till uppgift att 

vara ett moraliskt stöd och en kamratförening, samt verka för ishockeydomarnas bästa. 

 

§2 - Tillhörighet 

Föreningen är av opolitisk natur. Föreningen skall avhålla sig från beslut, som kan stå i 

strid med av Svenska Ishockeyförbundet och RF upprättade stadgar. 

 

§3 - Beslutande Organ 

Föreningens beslutande organ är Årsmöte, extra Årsmöte samt Styrelsen. 

 

§4 - Medlemskap 

Funktionär, som deltagit i av Västmanlands Ishockeyförbund och Svenska 

Ishockeyförbundet arrangerade domarkurser, äger rätt att söka inträde i föreningen. 

Styrelsen beslutar om medlemskap.  

 

Medlem äger rätt att kvarstå i föreningen som passiv medlem efter att ha avslutat sin 

aktiva domarkarriär, så länge han/hon fullgör sina skyldigheter gentemot föreningen. 

 

Medlem är skyldig, att senast den dag styrelsen bestämmer, erlägga av årsmötet 

fastställd medlemsavgift. 

 

§5 - Uteslutning 

En medlem kan uteslutas ur föreningen om han/hon offentligt kritiserar eller 

demonstrerar emot annan medlem vilken är tjänstgörande funktionär. Medlem som 

uppträder på ett sådant sätt att föreningens anseende skadas kan uteslutas ur 

föreningen. 

Har medlem icke fullgjort vad som honom/henne enligt dessa stadgar åligger kan 

han/hon uteslutas ur föreningen. 

Medlem som ej erlagt sin medlemsavgift, senast den dag styrelsen bestämt, är att 

betrakta som icke medlem till dess att han/hon erlagt denna avgift. Övriga beslut om 

uteslutning fattas på ett allmänt möte där 2/3 av de röstande biträtt förslaget. 

 

§6 - Återinträde efter uteslutning 

Medlem som efter eventuell uteslutning önskar återgå till föreningen skall senast en 

vecka före föreningens årsmöte, skriftligen begära inträde. Vederbörande äger ej rätt att 

bevista detta möte enär han ej är medlem i föreningen. Den inträdessökande skall 

skriftligen underrättas om mötets beslut. 

 



 4 

§7 - Omprövning av styrelsens beslut gällande inträde 

Person som, efter att styrelsen avslagit dennes ansökan om inträde i föreningen, önskar 

omprövning av detta beslut skall senast en vecka före föreningens årsmöte, skriftligen 

begära inträde. Den inträdessökande skall skriftligen underrättas om mötets beslut. 

 

§8 - Verksamhets- och räkenskapsår samt arbetsår 

Föreningens Verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/5-30/4. Styrelsens 

arbetsår omfattar tiden från årsmötet till närmast följande ordinarie årsmöte. 

 

§9 - Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller uppkommer en 

situation, som inte är förutsedd i stadgarna, skall frågan hänskjutas till nästa årsmöte 

eller i brådskande fall avgöras av styrelsen. 

 

§10 - Stadgeändring 

Förslag om ändring av dessa stadgar skall behandlas vid årsmöte där förslaget måste 

biträdas av 3/4 av de avlagda rösterna. 

 

§11 - Föreningens upplösning 

För föreningens upplösning krävs beslut med 3/4 av de avlagda rösterna på ett årsmöte. 

Vid eventuell upplösning skall överblivna medel tillfalla innevarande års medlemmar. 

 

§12 – Hedersledamot/Hedersmedlem 

Till hedersledamot/hedersmedlem av föreningen kan den väljas som genom visat 

intresse gjort sig synnerligen förtjänt av föreningens tacksamhet. 

Hedersledamot/hedersmedlem väljs, efter förslag av styrelsen, vid årsmöte. 

Hedersledamot/hedersmedlem är ej skyldig att erlägga medlemsavgift om denne ej är 

aktiv, aktiv hedersledamot/hedersmedlem skall erlägga årsavgift enligt gällande stadgar 

för aktiv medlem. 

 

Kap.2 Möten 

 

§13 - Beslut, omröstning och Beslutsmässighet 

Med undantag för de fall som anges i dessa stadgar, avgörs vid omröstning alla ärenden 

och val med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Val skall genomföras med slutna 

sedlar, om en röstberättigad person så begär. Vid lika röstetal, i omröstning som inte 

avser val, gäller det förslag som biträds av ordföranden, om han är röstberättigad. Är så 

inte fallet avgör lotten. Vid val skall lotten avgöra vid lika röstetal. 

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal mötesdeltagare, som efter vederbörlig kallelse 

deltar i mötets beslut. De beslut som i behörig ordning fattas är bindande jämväl för 

frånvarande medlemmar. 
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§14 - Rösträtt 

Rösträtt har de som, för det aktuella arbetsåret, betalat den medlemsavgift som 

årsmötet beslutat. Även hedersledamöter har rösträtt. 

 

§15 - Årsmöte 

Ett ordinarie årsmöte äger rum under tiden 1/5-31/5 på dag och plats som styrelsen 

bestämmer. Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna till handa, senast två veckor 

före mötet. 

 

§ 16 - Ärenden vid årsmötet 

 

1. Mötets öppnande 

2. Mötets behöriga utlysande 

3. Godkännande av dagordningen 

4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman till mötet  

5. Verksamhetsberättelse 

6. Kassaberättelse 

7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Val av Föreningsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år 

9. Val av två övriga ledamöter till styrelsen för en tid av två år  

10. Val av Ordförande samt två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år 

11. Beslut om medlemsavgifter 

12. Behandling av förslag väckta av styrelsen 

13. Behandling av förslag inkomna till styrelsen senast en vecka före årsmötet 

14. Övriga frågor 

15. Mötets Avslutande 

 

Andra ärenden än ovan sagda får ej behandlas av årsmötet. 

 

§17 - Extra årsmöte 

Extra årsmöte kan utlysas när styrelsen finner det erforderligt eller när det begärs 

skriftligen av 1/4 av medlemmarna. Vid extra årsmöte får endast ärenden i den speciellt 

uppsatta dagordningen avgöras. 

 

§18 - Övriga allmänna sammanträden 

Ett allmänt sammanträde kan hållas efter beslut av styrelsen eller när 1/4 av 

medlemmarna så önskar. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast tre dagar 

innan mötet hålls. 

 

 

Kap.3 Valberedningen 
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§19 - Sammansättning 

Valberedningen skall bestå av tre personer, varav en är ordförande. Dessa väljs av 

årsmötet. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Beslutsmässig är 

valberedningen när två av dess medlemmar är närvarande. 

 

§20 - Kandidatnominering 

Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet skall valberedningen meddela sitt 

förslag beträffande de val som ska förekomma enligt punkterna 8-10 i § 16. 

 

 

Kap.4 Styrelsen 

 

§21 - Sammansättning 

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ när inte årsmöte är samlat. Styrelsen 

utgörs av föreningsordföranden, tillika styrelsens ordförande, samt fyra övriga 

ledamöter. Ordförande väljs varje år. De övriga ledamöterna utses på två år, med val av 

två ledamöter årligen. Styrelsen konstituerar sig enligt ordförande, vice ordförande, 

sekreterare, kassör och två ledamöter. 

 

§22 - Styrelsens och dess medlemmars uppgifter 

Styrelsen skall handha föreningens angelägenheter. 

Ordförande leder förhandlingarna vid föreningens och styrelsens sammanträden, 

underskriver jämte sekreteraren viktiga utgående skrivelser och fullgör i övrigt, vad 

honom/henne enligt dessa stadgar åligger. 

Vice ordföranden bistår och ersätter ordföranden då det är nödvändigt 

Sekreteraren har att föra protokoll vid alla sammanträden, ombesörja föreningens 

korrespondens samt mottaga och i styrelsen föredraga föreningens inkomna skrivelser 

och anmälningar. 

Kassören förvaltar föreningens tillgångar, verkställer in- och utbetalningar samt håller 

register över föreningens medlemmar. 

Ordförande samt kassören har per automatik den dagen de blir valda rätt att teckna 

föreningen. 

 

§23 - Sammanträden 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, när styrelsen så  hår beslutåt eller 
på  begå̈rån frå n minst tre åv styrelsens ledåmö̈ter. Styrelsen å̈r beslutfö̈r nå̈r minst tre 
ledamöter är närvarande. 


