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Västerorts RC Sportklubb

Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen för Västerorts RC Sportklubb, VRCSK, (orgnr 802407-8282) får härmed avge
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.
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Årsmöte

Föreningens årsmöte för 2010 hölls 2011-01-30 i Gamla Skolan, Lövsta.
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Mötet öppnades av Gustav Lindahl, Ordförande VRCSK
Lars Fredholm var mötets ordförande och Gustav Lindahl var sekreterare
Gustav Lindahl gick igenom verksamhetsberättelsen för 2010 och presenterade
resultaträkning, balansräkning och uppföljning av budget.
På revisorns förslag beslutade årsmötet att enhälligt bevilja den gamla styrelsen
ansvarsfrihet.

Styrelse

På det konstituerande årsmötet valdes följande styrelse för 2011:
Ordförande, Gustav Lindahl
Kassör, Conny Westh
Vice Ordförande, Lars Fredholm
Sekreterare, Tomas Karlsson
Ledamot, Mikael Bredberg
Ledamot, Lars Wiklander
Ledamot, Richard Nölke
Suppleant, Magnus Ljunghorn
Suppleant, Mats Österberg
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Möten

Styrelsen har genomfört 5 st protokollförda möten.
Sekreterare och Ordföranden har totalt, vid 4 tillfällen, deltagit vid Kyrkhamnsföreningens
möten för planering av Kyrkhamnsdagen.
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Ekonomi

Redovisas vid årsmötet alternativt vid förfrågan till styrelse
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Medlemmar

Vid kontroll av medlemsregistret, 2011-12-31, visar det att föreningen nu har 343
registrerade medlemmar, jämfört med 2010-12-29 då föreningen var 361 medlemmar, 200912-29 då föreningen var 309 registrerade medlemmar samt 2008-12-31 med 92 registrerade
medlemmar.
Av medlemmarna var 84 Seniorer, 42 Juniorer, 73 Familjemedlemskap och 141
Familjemedlemmar (utan att betala egen medlemsavgift). Totalt är det 156 (46%) ungdomar
och 184 (54%) vuxna.
Vidare är könsfördelningen fortfarande skev med 289 (85%) män och 51 (15%) kvinnor. Dock
är det glädjande att jämföra detta mot 2010 då könsfördelningen var 321 (89 %) var män och
40 (11 %) kvinnor. Samt under 2009 då det var 92 % var män och 8 % var kvinnor. Således
har antalet kvinnor i klubben nästan fördubblats sedan 2009.
Föreningen har en stor utmaning i att ytterligare förbättra dessa siffror under de kommande
åren.
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Verksamhet

6.1 Buller
Under slutet av 2010 belades VRCSK med ett föreläggande om att begränsa körningen med
nitrobilar. Föreläggandet överklagades och därmed var föreläggandet ogiltigt. Dock valde
VRCSK trots detta att följa föreläggandet med en viss justering av tiderna. Sedan VRCSK
skickat in överklagan, 2012-01-25, har inget meddelats från myndigheterna. Ärendet ligger
hos Länstyrelsen.
VRCSK har under perioden 1 maj till sista september nitiskt följt den begränsning som
föreläggandet inneburit.
6.2 Elektricitet
Med hjälp av stora ideella insatser av VRCSK medlemmar samt bidrag från kommunen
grävdes det för och installerades el på området i Lövsta. Klubben har därmed permanent el
och ett eget abonnemang för elektricitet. En förutsättning för att kunna bedriva
verksamheten.
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Aktiviteter

Under året som gått har klubben genomfört ett antal större aktiviteter och även deltagit vid
ett antal stora arrangemang.
7.1 Inomhuskörning, Gamla Skolan
Klubben har genomfört 20 st inomhuskörningar på filtmatta för radiostyrda elbilar skala
1:18/1:16.
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Kvällarna har varit uppskattade med minst 20 besökare varje gång. VRC SK har tecknat ett
hyresavtal med Gammeldansens Vänner i Hässelby, detta innebär att klubben får tillgång till
deras lokal under varje onsdagskväll.
Vid dessa körningar genomförs varje månad ett Speedrace med tidtagning för att kora en
vinnare.
7.2 Garagekörning, Vällingbygaraget
Under första delen av året fortsatte garagekörningen i Vällingbygaraget varje tisdagskväll.
7.3 Spånga IP
I samarbete med Spånga IP målades en trackbana upp under maj på en av asfaltsplanerna
som används till skridskois på vintern. På denna bana välkomnades alla elbilar till att köra.
Körningar genomfördes i klubbens regi varje tisdag. Dessa körningar pågick fram till sista
oktober.
7.4 SBF 75 år, Kungsträdgården
Lördagen den 7 maj arrangerade VRCSK tillsammans med MHF Skarpnäck uppvisnings- och
prova-på-körning i Kungsträdgården i samband med att SBF firade 75 år. Arrangemanget var
välbesökt och en komplett radiostyrd bil lottades ut bland de som provkört. Dessutom var
det kontinuerligt stor publik vid uppvisningsbanan.
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7.5 Prova-på körning
Vid tre tillfällen har VRCSK arrangerat Prova-på-körning, under SBF 75 år i Kungsträdgården,
Kyrkhamnsdagen samt under Hobbymässan. Arrangemangen har varit synnerligen
uppskattade och klubben har fått många ungdomar och vuxna som har provat på att köra
radiostyrt. Över 800 personer har provat på att köra.
7.6 Kyrkhamnsdagen
Under september genomfördes Kyrkhamnsdagen. I år arrangerade VRCSK inte bara Provapå-körning och hamburgerförsäljning utan även ett uppskattat lotteri samt tipspromenad.
Utöver priser anskaffade av klubben så hade Hobbymagasinet sponsrat med ett fint 1-a pris i
form av en radiostyrd bil.
7.7 Hobbymässan
Under 2011 deltog VRCSK vid Hobbymässan. Efter lyckade genomföranden både 2008, 2009
och 2010 genomförde VRCSK återigen en förträfflig prestation. Banor fanns tillgängliga både
för vanlig körning liksom för crawling. Klubben genomförde Prova-på-körning vilken hade
fullt upp under alla dagar.
Det av Hobbymagasinet sponsrade tältet användes som skydd för crawlerbana och tak för
utställningsbilar. Bredvid tältet byggde klubben en stor bana för el och nitrobilar. Körning
pågick under hela mässans genomförande. Samtliga kategorier som finns vid VRC SK visades
upp både inomhus och utomhus.
7.8 Kördagar
Under hela 2011 har onsdagar och söndagar varit officiella kördagar. Då har det alltid varit
medlemmar vid banorna. Men även veckans andra dagar har varit välbesökta.
7.9 Race
Under inledningen av 2011 anskaffades ett AMB tävlingssystem. Detta har nyttjats vid:
3-timmars race på 1:10 banan, 4 st speedrace utomhus (både1:10 och 1:8), Klubbmästerskap
inomhus samt klubbmästerskap 1:10 och 1:8. Utöver dessa tävlingar har tidtagningssystemet
stått på permanent för att möjliggöra tidsträning inför alla race. Systemet har således blivit
ett särdeles lyft för alla körning vid klubben.
7.10 Byggdagar
Slutligen under aktiviteter så har klubben under 2011 har 4 st större byggdagar genomförts.
Den första inledde säsongen på vårkanten och de andra gick av stapeln på sensommaren i
syfte att få banorna i ordning inför klubbens tävlingar. Mycket frivilligt arbete har lagts ner
på installationen av el. Denna installation hade aldrig varit möjlig utan bidrag från
kommunen och en enorm arbetsinsats från ett flertal medlemmar.
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Utöver dessa dagar har ytterligare byggtillfällen genomförts där banor, hus och övriga
områden förbättrats. Erfarenheten från i år är att det är effektivt att genomföra kvällsjobb
på några timmar. Dessutom är det viktigt att inleda säsongen med minst 2 byggdagar innan
säsongen tar fart
7.11 Externa tävlingar
Under året har intresset för att köra olika tävlingar runt om i Sverige, och även i Norden,
ökat markant. Ett antal förare har tagit licens och tävlat i klubbens namn. Utöver vanliga
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buggytävlingar har även medlemmar kört Nordiskt Mästerskap i Crawling och deltagit i
Sveriges första arrangerade motorcykeltävling.
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Våra banor

8.1 1:8 banan Lövsta
Banan har i år fått ett rejält lyft. Mycket tack vare att klubben äntligen fick tag på konstgräs
som hämtades i Huddinge. Detta gräs tillsammans med en stor insats av medlemmarna
medförde att en hel del av 1:8 banan numer i är princip underhållsfri. Ett kombinationshopp
har byggts med träsidor, trippeln justerats och fått träsidor. Även stora dubbeln har justerats
och förbättrats med träsidor.

Dessutom har förartornet, som består av en container och ett flak, äntligen målats i rödfärg.
Detta innebar en stor förbättring för hela området eftersom containern tidigare gjorde ett
intryck av sopupplag. Nu när hela tornet går i faluröd med vita knutar smälter det bra in i
omgivningen. Ytterligare förbättringar som utförts är målning av sargen längs rakan, curbs
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gjutits på några ställen samt kurvan med plattor har färdigställts. I slutet av säsongen
påbörjades byte av samtliga gula rör. En ny fastsättningsmetod gör att de nya rören
förväntas hålla längre.

8.2 1:10 banan Lövsta
Under 2011 har denna bana utnyttjats frekvent av klubbens medlemmar. Inför 3timmarsracet lades mycket tid ner på att preparera banan. Banan har under säsongen fått en
kurva med plattor samt en ny dragning. I samband med omdragning har nytt underlag lagts
ut på del av banan. I slutet av säsongen byttes samtliga rör ut mot nya mer slitstarka rör.
8.3 Crawlerbanan Lövsta
Stenhögen som används av crawlerförare har utökats med mer stenar och fler gjutna
element med olika svårighetsgrader. En ny typ av gjutet element har konstruerats, ett som
är lättare att flytta.
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Slutord

Det gångna året, 2011, har varit ett intensivt år. Året inleddes med både vinterkörningar
inomhus och utomhus. Den verkliga utomhussäsongen med barmark inleddes sedan med en
byggdag med stor uppslutning och därefter ett uppskattat 3-timmarsrace på 1:10 banan.
Vår, sommar och höst har erbjudit klubbens medlemmar mycket körning på banorna. Ett
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antal uppskattade speedrace har genomförts på vardagskvällar samt även Klubbmästerskap i
två klasser i slutet av säsongen. Området har varit välbesökt. Det är alltid trevlig samvaro och
det har inte varit ovanligt med grillkvällar. Under sommaren har det utöver kördagar
arrangerats byggdagar och byggkvällar då området med banor, mekplatser, hus och övriga
området har förbättrats väsentligt.
Klubben har deltagit vid SBV75 år i Kungsträdgården, Kyrkhamnsdagen och Hobbymässan på
ett väldigt bra sätt. Under dessa tillfällen har VRCSK bl.a. genomfört välbesökt prova-påkörning.
Körningar fortsatte långt in på hösten och övergick sedan till inomhuskörning i Gamla Skolan,
Lövsta, där VRCSK har tecknat kontrakt med Hässelbydansarna.
Styrelsen vill härmed tacka alla Er medlemmar som har ställt upp så att VRCSK har kunnat
genomföra alla dessa aktiviteter. Med förhoppning om att Ni alla och även fler med Er ställer
upp det kommande året.
Inför kommande år hoppas vi behålla alla medlemmar och även få in fler. Vi vill kunna
erbjuda mer tidsträning och speedrace vid våra klubbkvällar. Klubbmästerskapet ska tidigt
läggas in i schemat och målsättningen är att genomföra det under augusti.
Vi hoppas kunna förbättra vårt område ytterligare. Våra banor vill vi förbättra så att
körningen på dem blir ännu roligare. Vi vill dessutom komma längre i byggnationen av huset,
mekplatser och rengöringsplatser.

Hässelby 2012-01-29

_________________

_________________

Gustav Lindahl

Lars Fredholm

Ordförande

Vice Ordförande

Västerorts RC Sportklubb

Västerorts RC Sportklubb
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Resultatrapport,

Redovisas vid årsmötet alternativt kan den begäras från styrelsen
innan årsmötet
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Balansrapport
Redovisas vid årsmötet alternativt kan den begäras från styrelsen
innan årsmötet
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB
VERKSAMHETSÅR 2011

Undertecknad, som av föreningen vid ordinarie årsmöte utsetts att granska
räkenskaper och förvaltning för år 2011, får efter fullgjort uppdrag avge
följande revisionsberättelse.
Föreningens räkenskaper har setts över och avstämts mot befintliga
verifikationer och kontoutdrag.
Då räkenskaperna utförts enligt god revisionsed hemställer vi till årsmötet att
styrelsen må beviljas ansvarsfrihet under den tid revisionen omfattar.

Lövsta, 2012-01-29

Karl-Johan Trotte

Lövsta, 2012-01-29

Mattias Trotte
Revisorsuppleant
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Förslag på medlemsavgifter för år 2013

Styrelsens förslag på medlemsavgifter för
år 2013 är:
Junior
Senior
Familj

200 kr
500 kr
600 kr

Nuvarande avgifter är (2012):
Junior
Senior
Familj

200 kr
400 kr
500 kr
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1. Vision
Den långsiktiga visionen för verksamheten i Västerorts RC Sportklubb (VRC) sammanfattas
(utan inbördes ordning) med följande punkter att sträva efter:

















Behålla VRCSK andan att det är kul att köra radiostyrt ihop
Årligen genomföra ett klubbmästerskap
Årligen genomföra en nationell tävling
Årligen genomföra två regionala tävlingar
Årligen genomföra månadsrace för klubbmedlemmar
Årligen delta på Hobbymässan
Årligen delta på Kyrkhamnsdagen vid klubbområdet
Inneha en fungerande bidragsverksamhet med kontinuerligt inflöde av bidrag
Inneha en trygg ekonomi med säkerhetsbuffert
Ett stabilt arrendeavtal med kommunen
Femtio (50) procent av klubbens medlemmar är ungdomar
Tjugo (20) procent av klubbens medlemmar är tjejer
Klubben representeras på formella tävlingar av 20 förare
Permanenta fasta vinteraktiviteter
Permanenta ledarledda aktiviteter för juniorer hela året
Genomföra minst 8 tillfällen med Prova-på-körning

2. Ansvarsområden - målsättning
Klubben har idag inte verksamhet för att driva flera sektioner. Som ett alternativ till att ha en
grenansvarig/klubbfunktionär som ledamot i styrelsen så har klubbens verksamhet delats
upp i ansvarsområden. Varje ansvarsområde har en områdesansvarig och en
styrelserepresentant.
Till varje respektive ansvarsområde presenteras målsättning för 2012. Målsättning är inget
krav utan ska ses som ett möjligt bästa mål att kunna uppnå under året.
2.1 Området
Ansvarig: Styrelsen
Målsättning 2012










Montering av infartsbommar
Bullerskydd
Montera flaggstänger
Inhyrning av maskiner för att underhålla området
Anskaffning av verktyg och redskap
Uppsättning av skyltar
Förbättring av anslagstavla
Grusa parkeringsytor
Grusa diagonalen
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Färdigställa parkering

2.2 Lövsta 1:8 banan
Ansvarig: Gustav Bengtsson
Styrelserepresentant: Gustav Lindahl
Målsättning 2012










Handikapanpassa förarställning
Förbättra underlaget
Förbättra säkerheten
Förbättra banan med fler hopp och hinder
Iordningsställande av startplats
Staket med skyddsnät i slutet av rakan
Staket längs grusgången
Målning av sarg
Iordningsställande av tidtagningsbås

2.3 Lövsta 1:10 banan
Ansvarig: Veli Alijaj
Styrelserepresentant: Lars Wiklander
Målsättning 2012










Utöka banområdet
Förbättra underlaget på banan
Byta ut alla rör
Nytt förartorn
Handikapanpassa förarställning
Skapa en depå för in och utkörning från banan
Skapa riktig stop and go
Konstmaterial på 1/3-del av banan
Belysning på banan.

2.4 Lövsta Crawler banan
Ansvarig: Sten Olsson
Styrelserepresentant: Lars Wiklander
Målsättning 2012




Ombyggnation av hela stenröset för att bättre utnyttja ytan
Lägga matta runt hela stenröset
Skaffa mer sten
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Montera belysning
Bygga hängbro

2.5 Lövsta klubbhus
Ansvarig: Gustav Lindahl
Styrelserepresentant: Gustav Lindahl
Målsättning 2012









Utbyggnad kompressorhus
Utbyggnad laddningsstation
Utbyggnad blåsstation
Sätta panel på ytterligare en vägg
Montera in glasfönster
Montera innerväggar
Måla innerväggar
Lägga in plastmatta

2.6 Inomhuskörning 1:18
Ansvarig: Lars Fredholm
Styrelserepresentant: Lars Fredholm
Målsättning 2012






Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar vår.
Hyra/administrera inomhuslokal 10 körningar höst.
Hitta större lokal som möjliggör permanent bana
Genomföra 6 Speedrace
Genomföra KM inomhus

2.7 Administration
Ansvarig: Conny Westh
Styrelserepresentant: Conny Westh
Målsättning 2012






Ansöka om minst 2 olika bidrag
Annonsera minst 2 gånger om Prova-på-körning
Annonsera i Mitt i Västerort minst:
o 4 ggr för verksamhet på Lövsta
o 4 ggr för verksamhet på Spånga IP
Utskick om påminnelse till medlemsavgift
Tillse att klubben har tillräckligt med reklamtrycksaker
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Bilaga 8
VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB

Sida 5 av 6

3. Övriga aktiviteter - målsättning
Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt ansvarsområde.
Aktiviteterna presenteras med en målsättning. Målsättning är inget krav utan ska ses som ett
möjligt bästa mål att kunna uppnå under året.
3.1 Årsmötet
Föreningens årsmöte med utskick av inbjudan, lokal och förtäring.
3.2 Kyrkhamnsdagen/Lövstadagen
Målsättning 2012:


Genomföra med uppvisningskörning, lotteriförsäljning, prova-på-körning och
matförsäljning

3.3 Hobbymässan
Målsättning 2012:



Deltagande vid Hobbymässan 2012
Genomföra prova-på-körning och uppvisningskörning

3.4 Familjedag
Målsättning 2012:


Genomföra familjedag

3.5 Junioraktiviteter
Målsättning 2012



Genomföra knattecup
Genomföra körningar avsedda för yngre förare

3.6 Spånga IP
Målsättning 2012:




Arrangera trackkörning på Spånga IP
Permanenta körningar varje vecka
Måla bana på stora planen

3.7 Klubbtävlingar
Målsättning 2012:





Genomföra klubbmästerskap i augusti
Fler-timmars lagtävling under våren
Genomföra 4 st Speedrace utomhus
Genomföra regional tävling
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3.8 Junioraktiviteter
Målsättning 2012:


Genomföra strukturerad junioraktivitet vid minst 4 tillfällen

3.9 Funktionärsutbildning
Målsättning 2012:


Genomföra 2 st kurser för funktionärslicens

3.10 Prova-på-körning
Målsättning 2012:




Anskaffa 2 st prova-på bilar
Genomföra prova-på-körning vid 6 tillfällen på Lövstabanan
Genomföra 2 företagsevent

4. Övriga aktiviteter
Här beskrivs de aktiviteter som inte är knutna till något specifikt projekt.
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Budgetförslag
Redovisas vid årsmötet alternativt kan den begäras från styrelsen
innan årsmötet

Bilaga 10
VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB
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MOTION
Inga motioner har inkommit

Bilaga 11
VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB
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PROPOSITION
Inga propositioner är inlämnade
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VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB
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Valberedningens förslag på styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Gustav Lindahl

(väljs ojämna år)

Conny Westh

(väljs ojämna år)

Valberedningens förslag presenteras på årsmötet

Bilaga 13
VÄSTERORTS RC SPORTKLUBB
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Medlemsmatrikel
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STADGAR
för Västerorts RC sportklubb

Stadgar för den ideella föreningen Västerorts RC Sportklubb
med hemort Hässelby i Stockholms kommun.
Föreningen bildad den 1979-10-10
Dessa Stadgar bygger på normalstadgar för idrottsförening antagna av Riksidrottsstyrelsen
1999-12-01.
Senast fastställda Stadgar för Västerorts RC sportklubb med version 1.8 godkändes av årsmötet
den 2009-03-28
Version 1v8 av Stadgarna omfattar ändringar i följande paragrafer
Datum

Paragraf

Ändring – kort beskrivning

2009-03-28

Dok

Ändrat datum på dokumentet

2009-03-28

Dok

Ändrat versionsnummer på dokumentet

2009-03-28

1§

Ändrat i text

2009-03-28

3§

Ändrat i text, lagt till förklaring

2009-03-28

11§

Ändrat, raderat text

2009-03-28

13§

Ändrat, lydelsen i texten

2009-03-28

15§

Ändrat, ny månad

2009-03-28

16§

Ändrat, nytt antal veckor

2009-03-28

21§

Raderat text

2009-03-28

25§

Ändrat text

2009-03-28

29§

Ändrat, raderat text

Framtagen på uppdrag av styrelsen för Västerorts RC Sportklubb.
Gustav Lindahl
Järfälla, 2009-03-28
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Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Vi organiserar vår idrott
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och
frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.
Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och
med 12 års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är
normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad
bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade
bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat
är av underordnad betydelse.
Vår verksamhetsidé
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att:
♦ den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
♦ alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar,
får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
♦ den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
♦ de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
♦ den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte. Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se
bilaga 1).
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1§

Ändamål

Föreningen bedriver idrotten Bilsport.
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens
verksamhetsidé”.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för:
♦ att främja all radiostyrd motorsport och dess utövare.
♦ att säkra RC-sportens fortlevnad.
♦ ökat samarbete mellan de olika grenarna av radiostyrd motorsport.
♦ ett gott förhållande mellan utövarna av radiostyrd motorsport och allmänheten.
♦ utbildning och utveckling av nya förmågor.
♦ rådgivning och stöd vid modellbyggande och inhandlande, samt tävlingar och träningstillfällen.
♦ ökad säkerhet inom radiostyrd motorsport.
♦ en dopingfri idrott.

2§

Sammansättning

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

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
♦ Svenska Bilsportförbundet (SBF)
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort
är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där
föreningens hemort är belägen.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS) eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är
föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ
begärda uppgifter.

4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören, var för sig.

6§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31
december.

7§

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.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa
stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras
i enlighet med vad som anges i 36 §.
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Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall
arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande
SF.
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FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 §

Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga
beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått
avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s
stadgar.

11 §

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalt avgifter enligt 13 § för två på varandra följande verksamhetsår får anses
ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs
från medlemsförteckningen.

12 §

Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala
av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet
skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
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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 och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda
organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
♦ har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
♦ skall betala medlemsavgift för innevarande år senast februari månads utgång.
♦ skall även betala de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

14 §

Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna
inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så
bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall
också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken
tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller
uppvisningen.
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ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
15 §

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid
och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller
kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal
eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller
sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för
medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.

16 §

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall
till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som under verksamhetsåret har betalat förfallna medlemsavgifter och under
verksamhetsåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §

Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
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Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor
genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom
föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
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Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.

Mötets öppnande av klubbens ordförande.

2.

Fastställande av röstlängd för mötet.

3.

Val av funktionärer för årsmötet.
3.1

Val av ordförande för mötet, samt överlämna klubban till mötets ordförande.

3.2

Val av sekreterare för mötet.

3.3

Val av protokolljusterare för mötet.

3.4

Val av rösträknare för mötet.

4.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.

Fastställande av föredragningslista.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7.

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

8.

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.

Fastställande av medlemsavgifter.

11.

Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.

12.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.

Val av styrelseledamöter. (enligt bilaga 2: Turordning vid val av ledamöter)
13.1

Val av ordförande för en tid av två år. (Udda år)

13.2

Val av kassör för en tid av två år. (Udda år)

13.3

Val av vice ordförande för en tid av två år. (Jämna år)

13.4

Val av sekreterare för en tid av två år. (Jämna år)

13.5

Val av övriga ledamöter för en tid av ett år.

13.6

Val av suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.

14.

Val av en revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
(I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)

15.

Val av ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
ordförande.
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16.

Val av övriga klubbfunktionärer. (enligt bilaga 2: Turordning vid val av ledamöter)

17.

Val av ombud till SDF-möten
(och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

18.

Övriga frågor och verksamhetsdiskussion.

19.

Utdelning av KM-priser.

20.

Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
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Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel 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 sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra
årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i
ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på
annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta
åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §
och 18 §.
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VALBEREDNINGEN
23 §

Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen skall senast 10 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets
slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt
förslag.

REVISORER
24 §

Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN
25 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt tre övriga ledamöter.
Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.
Styrelsen utser inom sig de övriga befattningshavare som behövs.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter
beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.
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Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och 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,
♦ ansvara för och förvalta föreningens medel,
♦ tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §, och
♦ förbereda årsmöte.
♦ besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan
angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Ordföranden
♦ är föreningens officiella representant.
♦ skall leda styrelsens förhandlingar och arbete
♦ skall övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs.
♦ Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Sekreteraren

♦ förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
♦ föra protokoll över styrelsens sammanträden,
♦ se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt
ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
♦ se till att fattade beslut har verkställts,
♦ om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
♦ årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
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Kassören

♦ föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
♦ se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts organisationer m.fl.
♦ svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens
räkenskaper,
♦ årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
♦ utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
♦ se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
♦ i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter,
uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
♦ föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
♦ se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader,
idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
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.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en
särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §

Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.
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SEKTION
29 §

Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte
som sammankallats för prövning av sådan fråga.
Styrelsen har rätt att lägga ner en sektion då antalet aktiva medlemmarna inte räcker till att besätta
sektionsstyrelsens poster.

30 §

Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 1 – 6
övriga ledamöter beroende av aktiviteter, arbetsbelastning och antalet aktiva medlemmar i
sektionen.
Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar enligt:
♦ av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den idrottsgren vilken handhas av
sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för
godkännande.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

31 §

Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de
befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.
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Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under
nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som
denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga
med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller
den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

33 §

Kostnadsfördelning för sektion

När föreningen skall fördela en gemensam kostnad skall denna delas mellan sektionerna
proportionellt mot medlemsantalet i sektionen.

GREN
34 §

Grenansvarig.

När antalet föreningsmedlemmar inom en viss sektion/intressegren är för få för att besätta en
sektionsstyrelse har medlemmarna möjlighet att utse en grenansvariga.
Denna möjlighet att utse en grenansvarig har även styrelsen då en ny intressegren av radiostyrd
modellsport uppstår i föreningen.
Grenansvarig blir intressegrenens representant i styrelsen.

35 §

Instruktion för grenansvarig

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de
befogenheter och skyldigheter som grenansvarig har.
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TVIST
36 §

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall,
utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen
om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera
parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens
kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
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Bilaga 1
Bra i idrott och bra idrott
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt
Fysisk utveckling
Idrott är fysisk aktivitet. Kroppen är skapad för aktivitet. Därför är idrott bra och utvecklande för oss
människor. Genom idrottsverksamheten tränar vi och utvecklar kroppen så att vi mår bra och kan
prestera mera såväl på idrottsbanan som i vardagen. Detta gäller inte minst dem som har fysiska
handikapp. Genom att vara kontinuerligt aktiva vidmakthåller vi vitala funktioner även när vi blir
äldre. Idrotten har på så sätt stor betydelse för folkhälsan.
Psykisk utveckling
Idrott svarar mot djupt liggande mänskliga behov. I idrotten får vi utlopp för glädje och spontanitet, vi
trivs och mår bra.
Människan behöver utmaningar och mål att sträva efter. Idrott är utmanande och spännande. I
idrotten finns ett inbyggt tävlingsmoment som inspirerar oss att testa våra gränser, att uppnå bättre
resultat och att prestera mer. Att nå ett uppsatt mål skänker tillfredsställelse oavsett nivå. Att kämpa
tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla på livets alla
områden.
Idrott rätt bedriven är bra för barn. Forskningsresultat visar att idrottsaktiviteter medverkar till barns
allsidiga utveckling. Därför bör alla barn ha möjlighet att idrotta varje dag - i skolan, i föreningen eller
spontant i bostadsområdet.
Social utveckling
Idrott ger gemenskap. För många är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig.
Många barn och ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och
umgås med andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser.
Genom ledarna får de positiva vuxna förebilder. Samhörigheten i föreningen motverkar människors
isolering. Idrott i förening ger därmed, rätt bedriven, ett mervärde som ska vara tillgängligt för alla
som vill.
Kulturell utveckling
Elitidrotten har genom sin oregisserade dramatik och utövarnas skicklighet en stark attraktionskraft
på människor i alla samhällsskikt och i alla åldrar. Som förebilder är utövarna av stort värde för barn
och ungdomar.
På de flesta orter i landet finns en eller flera idrottsföreningar. Genom sin verksamhet bidrar de till
bygdens utveckling och skapar en värdefull identifikation med orten.
Idrotten är en central och folkkär del av vårt svenska kulturarv.
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Det finns således mycket som är bra med idrotten...
Men eftersom idrott betyder så mycket i så många människors liv är det också viktigt att den bedrivs
på ett bra sätt. Idrottsrörelsen strävar därför efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten och anpassa den efter de aktivas behov och önskemål.
Demokrati
Varje deltagare ska, inom de ramar som är tillgängliga, få möjligheten att utvecklas efter sina och
den egna gruppens önskemål. Detta uppnås genom att alla medlemmar, oavsett ålder och kön, är
delaktiga i de beslut som formar verksamheten. En viktig del av idrottsrörelsens demokratiska
fostran är att varje människa kan påverka genom att ta ansvar för sig själv och sin grupp, såväl
genom en demokratiskt uppbyggd mötesverksamhet som i den vardagliga träningen och tävlingen.
Fostran
Idrottens föreningsliv är en viktig uppfostringsmiljö för många barn och ungdomar. Vi ska med en
genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt. Särskilt viktigt är det
att verksamheten är utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare.
Att glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar är viktiga delar i
idrottsgemenskapen. Inom idrotten lär vi oss hur kroppen fungerar och tar ställning mot sådant som
är skadligt och nedbrytande, t ex användandet av droger.
Jämställdhet
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar. Och alla är lika viktiga för
idrotten. Därför ska det inom idrottsrörelsen finnas jämställdhet mellan könen. Med det menar vi att
det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva idrott vilket kräver att kvinnlig och
manlig idrott värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Vi delar på ansvaret för utvecklingen
genom att på alla nivåer inom idrottsrörelsen ta tillvara såväl kvinnors som mäns olika erfarenheter
och värderingar som ledare. Vi fördelar och utformar också uppdragen så att både kvinnor och män
kan medverka.
Rent spel
En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla
följer gemensamt uppsatta regler. Därför arbetar vi för en konsekvent regelefterlevnad och
uppmuntrar gott uppträdande såväl på som vid sidan av idrottsarenan. Därför tar svensk idrott
också avstånd från och arbetar aktivt mot användandet av förbjudna preparat - doping - för att
uppnå bättre resultat.
Förebygga skador
När idrott utövas uppkommer ibland skador av olika slag. Genom utbildning och rätt bedriven träning försöker vi förebygga skador. Vi strävar även efter att lära utövare och ledare handskas med
lättare skador utan inblandning av sjukvården.
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Sund ekonomi
Inom idrotten hanterar vi mycket pengar. Detta är särskilt aktuellt i elitsammanhang och inom vissa
massmedialt exponerade idrotter. All hantering ska ske efter sunda principer med hänsyn tagen till
vår folkrörelses etiska krav.
Respekt för andra
Idrotten är till hela sin idé internationell. Idrottsligt utbyte mellan olika nationer och etniska grupper
på alla nivåer breddar våra kontaktytor. Den ökar vår förståelse för andra kulturer, och stärker
samverkan mellan människor över nationsgränserna. Genom att idrotten är gränslös kan den via
föreningarna bidra till att integrera nykomlingar i det svenska samhället. Människor av olika
nationalitet, ras och religion kan med idrottsgemenskapen som utgångspunkt lära känna varandra,
respektera och förstå varandras olika värderingar, vilket motverkar främlingsfientlighet och rasism.
Ideellt engagemang
I idrottsrörelsen är medlemmarna med av egen fri vilja. De utformar och leder själva verksamheten.
Att vara delaktig och ta gemensamt ansvar ger verksamheten ett mervärde. Hundratusentals ledare
satsar oavlönat tid och kraft på att leda och fostra barn och ungdomar. De medverkar härigenom till
en positiv utveckling i samhället. Det ideella engagemanget utgör i sig en kraft att värna om. Det är
idrottens kännemärke. De ideella ledarna ska kontinuerligt erkännas, uppmuntras och ges möjlighet
till utveckling.
Miljömedvetenhet
Alla är vi beroende av och vill ha en ren och frisk miljö att överlämna till våra barn. Medvetenhet om
miljöns krav och människans påverkan är en viktig del av barns och ungdomars fostran.
Idrottsrörelsen tar sitt ansvar genom att så långt det är möjligt anpassa sin verksamhet så att den
inte påverkar miljön negativt. Många idrotter använder dessutom naturen som sin ”idrottsplats”. Här
har vi mot bakgrund av bl.a. allemansrätten ett särskilt ansvar förenat med såväl rättigheter som
skyldigheter.
(Lydelsen antagen av Riksidrottsmötet i november 1995)
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Bilaga 2
Turordning vid val av ledamöter

Styrelseledamöter

Tid

Udda år

Jämna år

Anmärkning.

Ordförande

2år

X

Vise Ordförande

2år

X

Sekreterare

2år

X

Kassör

2år

X

Ledamot/Grenansvarig
(per intressegren)

1år

X

X

Suppleant 1

1år

X

X

Suppleant 2

1år

X

X

Revisor

1år

X

X

Revisorssuppleant

1år

X

X

Valberedning Ordförande

1år

X

X

Minst 1st ledamot skall tillsättas.

Valberedning 2

1år

X

X

Vid behov tillsätt även denna.

Flygsäkerhetsansvarig

1år

X

X

Vid behov.

Materialförvaltare

1år

X

X

Vid behov.

Klubbmästare

1år

X

X

Vid behov.

Banansvarig

1år

X

X

Vid behov.

Bryggansvarig

1år

X

X

Vid behov.

Hämtbåtsansvarig

1år

X

X

Vid behov.

Vid behov, när intresse uppstår.

Revisorer

Valberedning

Ex. på övriga
klubbfunktionärer

