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§1 Föreningens namn är: Upplands Ishockey Domar Klubb (UIDK) 

 

§2 Föreningens målsättning är: En intresseförening som skall verka för Ishockey- 

  domarna i Uppland 

 

§3  MEDLEMSKAP 

  

 A, Var och en som respekterar föreningens målsättning äger rätt att bli medlem. 

 

 B, Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne  

 försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens 

 verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

 

 C, Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 

 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att  

 medlemsskapet ifrågasätts. 

 

§4  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, regler och beslut 

 

 skall betala medlemsavgift senast den sista oktober, samt övriga avgifter som 

  beslutas av föreningen  

 

§5  MEDLEMSAVGIFT 

 
 årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften 

 

§6  BESLUTANDE ORGAN  

 

A. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls  

årligen före maj månads utgång 

 

B. Årsmötet kungöres senast en månad före sammanträdet. 

eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 

 

C. Vid årsmötet äger föreningens medlemmar rösträtt, 1 röst / närvarande 

medlem. Fullmakt gäller även, men med följande förbehåll; 

1) Endast medlem i föreningen får agera ombud. 

2) Fullmakten skall senast lämnas in vid fastställande av röstlängd för mötet. 

 



Sidan 2 av 2 

D. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas; 

 

1. Mötets stadgeenliga utlysande 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän 

4. Styrelsens verksamhets berättelse, Ekonomisk redovisning och 

kontrollanternas berättelse 

5. Beslut om ansvarsfrihet 

6. Fastställande av medlemsavgift 

7. Val av ordförande och kassör på två år, vilket skall ske växelvis. 

(Fyllnadsval av dessa sker på en mandatperiod av ett år.) Samt fyra 

ledamöter om ett år vardera. Två kontrollanter skall väljas på ett år vardera. 

En valberedning innehållande tre personer som sitter ett år skall också väljas 

8. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag. 

 

§7  STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

 

 Styrelsen består av en Ordförande, en Kassör och fyra Ledamöter 

 

§8  EXTRA ÅRSMÖTE 

 

 Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det  

 påkallat eller om 2/3 av medlemmarna så begär. Kallelse skall skickas ut senast  

 en månad innan det extra årsmötet äger rum. 

 

  STADGEÄNDRING 
 

§9 Stadgeändring kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes minst  

 6 veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets 

 antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. 

 

  UPPLÖSNING 
 

§10 Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insändes  

 minst 6 veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets 

 antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. 

 

  BESLUT 

 

§11 Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för §9 och §10. Vid lika 

 röstetal har Ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör. 

 


