
Uppdaterade 

STADGAR FÖR PARGAS IDROTTSFÖRENING R.F. 
godkända av föreningens årsmöte 25.3.2019 

 

 

§ 1 

Pargas Idrottsförening r.f. med hemort i Pargas har till uppgift att väcka, underhålla och sprida 

intresse för idrott och fysisk kultur. 

§ 2 

Föreningen består av seniormedlemmar och juniormedlemmar samt av hedersmedlemmar, ständiga 

medlemmar och understödande medlemmar. Föreningens valmöte fastställer åldersgränserna för de 

olika medlemskategorierna. 

Medlemskap i föreningen kan vinnas av den som därom anhållit hos styrelsen och av denna blivit 

godkänd som medlem. Medlemskap vinns även av den som anmälts till en sektions verksamhet, 

erlagt dess avgifter och därigenom blivit delaktig i föreningens verksamhet. 

Till hedersmedlem och hedersordförande kan kallas en person, som omfattat och på ett synnerligen 

förtjänstfullt sätt verkat för föreningens strävanden. Kallelse till hedersmedlem eller 

hedersordförande sker på förslag av styrelsen på föreningens ordinarie möte och minst ¾ 

röstövervikt skall föreligga för förslaget. Föreningen kan samtidigt ha endast en hedersordförande. 

Medlemmarna erlägger en medlemsavgift som fastställs på föreningens valmöte. Juniormedlemmars 

avgift kan erläggas i samband med erläggandet en deltagaravgift eller årsavgift som uppbärs av en 

sektion i föreningen. Juniormedlem som fyllt 18 år har samma rättsliga ställning som seniormedlem. 

Hedersmedlem och hedersordförande erlägger ingen medlemsavgift och har samma rättsliga 

ställning som seniormedlem. Understödande medlem erlägger medlemsavgift som är dubbelt så stor 

som seniormedlems avgift och har samma rättsliga ställning som seniormedlem. 

Medlem som en gång för alla erlagt ett belopp som är 20 gånger den vid tiden för betalningen 

gällande medlemsavgiften för seniormedlem är därefter ständig medlem och som sådan i 

fortsättningen befriad från föreningens medlemsavgift. Ständig medlem har samma rättsliga 

ställning som seniormedlem. 

§ 3 

Utträde ur föreningen sker genom lagenlig anmälan. Medlem som under två års tid försummat att 

erlägga sin medlemsavgift kan av föreningens styrelse uteslutas ur föreningen. 

På förslag av styrelsen kan föreningens möte genom enkel röstövervikt utesluta en medlem, som 

motarbetat eller skadat föreningen eller brutit mot god sed och därigenom skadat föreningens 

anseende. Medlem som brutit mot av föreningens möte fastställda regler, och överträdelsen enligt 

samma regler definieras som grov, kan av föreningens styrelse genom enkel röstövervikt uteslutas ur 

föreningen. 

 



 

§ 4 

Föreningen är indelad i sektioner för utövandet av enskilda idrottsgrenar eller idrottsgrenar som 

bildar naturliga grenhelheter eller för andra avgränsade verksamhetsområden. Beslut om grundande 

av en sektion, dess verksamhetsområde och sektionens namn, liksom även beslut om avslutande av 

en sektion fattas av föreningens möte på förslag av föreningens styrelse. 

Föreningens valmöte fastställer årligen antalet aktiva sektioner och förklarar sådana sektioner som 

inte har någon verksamhet såsom vilande. Beslut om avslutande av en aktiv sektion bör fattas med 

minst 3/4 röstövervikt på ordinarie föreningsmöte och bekräftas av ett extra föreningsmöte  som 

hålls högst två veckor senare. Sektions som förklarats vilande två på varandra följande valmöten kan 

av därnäst följande föreningsmöte avslutas med enkel röstövervikt. 

För varje aktiv sektion väljer föreningens valmöte en sektionsordförande och från varje aktiv sektion 

väljer föreningens valmöte en representant till föreningens styrelse. Sektionsordföranden kan 

fungera som sektionens representant i föreningens styrelse. 

En aktiv sektion sammankommer till minst ett årligt allmänt sektionsmöte, som väljer en 

sektionsstyrelse  och för föreningens valmöte föreslår en sektionsordförande och en representant till 

föreningens styrelse. I sektionens styrelse ingår dess ordförande och sektionens representant i 

föreningens styrelse samt övriga medlemmar, så att den består av minst 4 medlemmar. På allmänt 

sektionsmöte kan avgöras även andra frågor som har med sektionens verksamhet att göra. 

§ 5 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, kallad centralstyrelsen, bestående av 

föreningens ordförande samt minst 3 och högst 15 medlemmar, som alla väljs på föreningens 

valmöte. Föreningens samtliga aktiva sektioner är representerade i centralstyrelsen. 

Valmötet väljer bland styrelsemedlemmarna en viceordförande, en sekreterare, en 

informationsansvarig och en kassör för föreningen. Styrelsen utser inom sig eller utom sig övriga 

föreningsfunktionärer enligt behov. 

Styrelsens mandattid är ett kalenderår och den är beslutför om minst hälften, inklusive ordföranden 

eller viceordföranden, är närvarande. 

Styrelsen kan tillsätta utskott, arbetsgrupper och kommittéer för skötseln av särskilda ärenden i 

enlighet med styrelsens beslut. 

Styrelsen sammankallas av ordföranden eller av sekreteraren på uppdrag av ordföranden. Vid 

ordförandens laga förfall, eller för behandling av ett enskilt ärende där ordföranden är jävig, 

sammankallas styrelsen av viceordföranden eller av sekreteraren på uppdrag av viceordföranden. 

§ 6 

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar 

tillsammans. Föreningens styrelse kan därtill bevilja en sektionsordförande eller annan 

sektionsstyrelsemedlem rätt att, tillsammans med en medlem i centralstyrelsen, teckna föreningens 

namn. 

 



§ 7 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1.1 – 31.12. Inom februari månad skall 

räkenskaperna för det föregående verksamhetsåret tillställas revisorerna, vilka senast 2 veckor 

därefter äger avge sitt utlåtande till styrelsen. 

§ 8 

Medlemmarnas beslutanderätt utövas vid ordinarie och extra föreningsmöte, även kallat allmänt 

föreningsmöte. Alla medlemmar har rätt att närvara vid föreningens möte. 

Föreningen sammankommer till två ordinarie föreningsmöten årligen, föreningens årsmöte som 

hålls inom mars månad och föreningens valmöte som hålls inom november månad. Allmänt 

föreningsmöte hålls då styrelsen finner det önskvärt eller då minst 10 seniormedlemmar anhåller 

därom. 

Kallelse till föreningsmöte sker genom annons i en på orten allmänt spridd tidning samt på 

föreningens webbsida. Annons om årsmöte och valmöte bör ingå senast 7 dagar och om allmänt 

möte senast 2 dagar före mötet. 

§ 9 

På valmöte behandlas följande ärenden: 

· fastställande av centralstyrelsens förslag om aktiva och vilande sektioner för följande 

verksamhetsår 

· val av föreningens ordförande samt styrelsemedlemmar och ibland dem viceordförande, 

sekreterare, informationsansvarig och kassör för följande verksamhetsår 

· val av sektionsrepresentanter i centralstyrelsen för följande verksamhetsår 

· val av ordförande i sektionerna för följande verksamhetsår 

· val av en eller två revisorer och revisorssuppleant eller en CGR-revisor och en eller två suppleanter 

eller två verksamhetsgranskare och deras suppleanter för följande verksamhetsår 

· val av sektionsrevisorer eller verksamhetsgranskare för sektionerna för följande verksamhetsår 

· fastställande av medlemskategoriernas åldersgränser och medlemsavgifter för följande 

verksamhetsår 

· fastställande av budget och verksamhetsplan för följande verksamhetsår 

· andra i så god tid till styrelsen behörigen anmälda ärenden, att de hinner intas i möteskallelsen 

§ 10 

På årsmötet behandlas följande ärenden: 

· verksamhets-, boksluts- och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående 

verksamhetsår 

· beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsår 

· andra i så god tid till styrelsen behörigen anmälda ärenden, att de hinner intas i möteskallelsen. 

§ 11 

Rösträtt vid föreningens möte tillkommer seniormedlemmar och andra medlemmar med samma 

rättsliga ställning i föreningen. Beslut fattas medelst öppen omröstning om icke annorlunda påyrkas 

vid mötet. 

Alla frågor avgörs med enkel röstövervikt, utom i de fall då annorlunda stadgas. Vid lika röstetal 

avgör ordförandes röst, utom vid val, då lotten avgör. 



§ 12 

Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar bör godkännas på föreningsmöte med minst 3/4 

röstövervikt. 

§ 13 

Beslut om föreningens upplösning bör fattas med minst 3/4 röstövervikt på allmänt möte och 

beslutet skall bekräftas på ett liknande möte två veckor senare. 

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till en på orten verkande 

svenskspråkig sammanslutning med liknande ändamål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


