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Ändrat av Årsmötet 2010-05-26 (ersätter 2008 års stadgar)

Stadgar för Timrå IK Supporterklubb
§ 1 Ändamål och syfte
Föreningens ändamål och syfte är att stödja Timrå IK, nedan kallat TIK, på alla tänkbara sätt.
§ 2 Sammansättning och namn
Föreningen består av de fysiska personer som i den ideella föreningen upptagits som
medlemmar. Föreningens namn skall vara Timrå IK Supporterklubb, nedan kallat föreningen
eller TIK-SK.
§ 3 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt. För bank- och postgiro tecknas firma av styrelsen utsedda personer.
§ 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 maj till och med 30
april.
§ 6 Stadgetolkning m.m.
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer, som ej är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte eller avgörs i trängande fall 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 istället
avgöras av nästkommande årsmöte eller av styrelsen.
§ 7 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet angivna röster.
Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl enskild medlem såväl styrelsen.
§ 8 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra kommande årsmöten med minst
2/3 av antalet röstberättigade medlemmar.
Vid beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar tillfalla TIK.

Föreningens medlemmar
§ 9 Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Ansökan om medlemskap får avslås om det antas att vederbörande kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen, eller om vederbörande tidigare skadat TIK eller TIK-SK.
§ 10 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses
därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Inbetald avgift återbetalas ej.
§ 11 Uteslutning m.m.
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Medlem får uteslutas ur föreningen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade
avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål och syfte eller på annat sätt medvetet
skadat TIK eller TIK-SK.
Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Beslut får begränsas till att omfatta viss tid. Om tillräckliga skäl för uteslutning ej föreligger får
föreningen istället meddela vederbörande en varning.
§ 12 Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 har rätt till information om föreningens angelägenheter
 har rätt att lämna motion till årsmöte eller extra årsmöte
 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens beslutande organ
 skall betala de avgifter som beslutas av föreningen

Årsmöte och extra årsmöte
§ 13 Tidpunkt, kallelse, presidium, dagordning
Årsmötet, som föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni på tid och plats
som styrelsen bestämmer. Kallelse skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas
medlemmarna via annons i dagspressen och via TIK:s eller TIK-SK:s hemsida. Vid årsmötet
väljs presidium för att leda mötet och föra protokoll över mötets beslut. Presidiet får inte bestå av
styrelseledamöter.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskaps- och
verksamhetsår.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning.
10. Frågan om ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
11. Beslut om disponering av överskott/täckande av underskott.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Behandling av styrelsens förslag samt motioner som lämnats till styrelsen senast en
månad före mötet.
14. Val av
- föreningens ordförande för en tid av två år
- val av kassör för en tid av två år; valet ska inte sammanfalla med val av
ordförande
- styrelseledamöter för en tid av två år
- suppleanter för en tid av ett år samt fastställande av turordning
- val av minst en revisor för en tid av ett år. Föreningen kan besluta att anlita
auktoriserad revisor.
- val av valberedning för en tid av ett år
15. Övriga av styrelsen upptagna ärenden.
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Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med i kallelsen till mötet.
§ 14 Rösträtt på årsmötet
Rösträtt äges av fullbetalande medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och andra avgifter
som beslutats av föreningen. Rösträtten är personlig och får ej överlåtas eller utövas genom
ombud. Ej fullbetalande medlem ges närvarande och yttranderätt.
§ 15 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när minst en tiondel av föreningens medlemmar
begär det. Styrelsen skall då kalla till detta möte inom tre veckor att hållas inom två månader från
kallelsen.
På extra årsmöte må endast sådan fråga vilken föranlett kallelsen tas upp för beslut.
§ 16 Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
§ 17 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Vid
omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut
eller relativ. Val avgörs med 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 enkel absolut majoritet, vilket innebär mer
än hälften av antalet angivna röster. Omröstningen 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 biträdes av ordförande vid mötet om han är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad
avgörs frågan genom lottning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut fattas med klubbslag.
§ 18 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare
inom föreningen får dock inte väljas.

Styrelsen
§ 19 Sammansättning
Styrelsen består av ordföranden samt de ledamöter som valts på årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningshavare som behövs för
verksamheten. Avgår ledamot ersätts denne av suppleant i den ordning årsmötet bestämt. Finns
ej suppleant äger styrelsen rätt att fram till kommande årsmöte hitta för denne lämplig ersättare
att ingå i styrelsen.
§ 20 Styrelsemöten m.m.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har
begärt det.
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden, till av styrelsen utsedd grupp eller till
enskild medlem.
Vid styrelsemöten skall protokoll föras över beslut. Protokoll justeras av föreningens ordförande.

