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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
1 § Ändamål 
Villa Lidköping BK som bildades 1934 har till ändamål att bedriva idrottsverksamhet 
inom bandysporten och med denna förenlig verksamhet i enlighet med ”idrotts-
rörelsens verksamhetsidé” och RF:s (riksidrottsförbundet) värdegrund samt FN:s 
barnkonvention. 
 
2 § Sammansättning 
Föreningen består av de fysiska personer som av styrelsen godkänts som 
medlemmar och som sådana fullgjort sina skyldigheter, 
. 
3 § Tillhörighet 
Föreningen är medlem i Svenska Bandyförbundet och därigenom ansluten till 
Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
 
Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF) (svenska bandyförbundet) inom 
vars område föreningen är verksam samt vederbörande specialdistriktsförbund (SDF) 
(Västergötland bandyförbund). 
 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, 
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan. På begäran av ovan nämnda organisationers styrelser är föreningen 
skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna begärda uppgifter. 
 
4 § Beslutande organ 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 
 
5 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av de som styrelsen utser. 
 
6 § Verksamhets- och räkenskapsår 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj till 30 april. 
 
7 § Stadgetolkning 
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är 
förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra 
årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 
 



 2 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning 
av dessa stadgar inte väcka talan i allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna 
skall avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning. 
 
8 § Stadgeändring 
Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmöte eller extra årsmöte. För att beslut 
om ändring skall anses beslutat krävs, vid första årsmötet att det biträtts av minst 90 
procent av de röstande. Uppnås inte detta skall, om förslaget erhållit majoritet vid 
första omröstningen, förslaget prövas vid nästkommande årsmöte eller extra 
årsmöte, Vid detta tillfälle skall förslaget till ändring biträdas med minst 2/3-delar av 
de röstande. 
 
Förslaget till ändring av stadgarna skall framgå av kallelse till årsmötet och skall av 
styrelse eller medlem skriftligen avges. 
 
9 § Upplösning 
Beslut om upplösning av föreningen kan endast tas på årsmöte eller extra årsmöte 
och då ha biträtts av minst 90 procent av de röstande. 
 
Vid beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall 
användas till bestämt idrottsligt ändamål. 
 
Beslutet, jämte bestyrka avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, 
samt revisionsberättelse jämte resultat- och balansräkning, skall omedelbart tillställas 
Svenska Bandyförbundet. 
 
FÖRENINGENS MEDLEMMAR 
 
10 § Medlemskap 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten 
till. Medlemskap får endast avslås om det kan antas att vederbörande kommer att 
motarbeta föreningens ändamål och intressen. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen 
redovisas samt anges vad den medlemsansökanden skall iakttaga för att överklaga 
beslutet. Beslutet skall inom en vecka från dagen för beslutet meddelas den 
sökande. 
 
Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s 
stadgar. 
 
11 § Utträde 
Medlem som inom den tid som styrelsen beslutat, ej erlagt beslutad medlemsavgift, 
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. 
 
12 § Uteslutning 
 
Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av 
föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen 
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar, 
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idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat föreningens intressen.Uteslutning 
gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock 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 av 
föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de 
omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.  
I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad 
medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från 
dagen för beslutet skickas till medlemmen. 
 
13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem 

• skall betala medlemsavgift samt övriga avgifter som beslutas av föreningen. 
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningens organ 

samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut, 
 
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 den som styrelsen delegerat denna beslutsrätt till. 
 
ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE 
 
15 § Tidpunkt och kallelse 
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni 
månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. 
 
Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre 
veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen beslutat.  
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 detta anges i kallelsen. 
 
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse och inkomna 
motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en 
vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dess handlingar finnas tillgängliga. 
 
Om föreningen utsätts för ett överraskande hinder kan styrelsen besluta om att 
årsmötet kan ske på annat sätt och vid annan tid. Som underlag för en sådant beslut 
är myndigheters- och eller regerings rekommendationer och beslut.  Exempel på 
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dessa hinder är krig, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, karantäner etc. och 
som står utanför båda parters kontroll. 
 
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 fyra veckor före årsmötet. 
Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 
 
17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vårdnadshavare har rätt 
att företräda sina omyndiga barn. 
Medlem får företrädas av annan röstberättigad medlem som ombud. Sådant ombud, 
som får företräda ett obegränsat antal medlemmar, ska senast två månader före 
årsmötet till föreningen meddela att hen står till förfogande som ombud. Föreningen 
ska senast en månad före årsmötet publicera en förteckning över sådana ombud. 
Medlem som önskar bli företrädd av sådant ombud, ska senast dagen före årsmötet 
till föreningen anmäla vem hen utser till sitt ombud. Medlem har alltid rätt att senast 
vid årsmötets början återkalla sin anmälan. 
Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är 
närvarande på mötet. 
För att vara röstberättigad på årsmöte krävs: 

• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;  
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och 
• att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.  

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 
 
18 § Beslutsmässighet 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är 
närvarande på mötet. 
 
19 § Omröstning 
Omröstning på möte sker öppet i alla frågor utom vid personval då begäran om 
votering skett. 
Med undantag för det som stadgas i §§ 8 och 9, avgörs alla frågor genom enkel 
majoritet. 
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av 
ordföranden vid mötet om hon/han är röstberättigad. Vid personval, skall i händelse 
av lika röstetal, lotten avgöra. 
 
20 § Valbarhet 
Valbar till styrelse, föreningsrevisorer och valberedning är röstberättigad medlem i 
föreningen. 
Arbetstagare inom föreningen kan ej väljas till ledamot av styrelse, revision eller 
valberedning. 
 
21 § Ärenden vid årsmöte 
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas och protokollföras: 
1. Mötets öppnade 
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2. Val av ordförande för mötet 
3. Val av sekreterare för mötet 
4. Val av protokolljusterare  
5. Fastställande av röstlängd  
6. Fråga om mötet utlyst på stadgeenligt sätt 
7. Fastställande av föredragningslista 
8. Behandling av styrelsens förvaltningsberättelse för   
    senaste verksamhetsåret 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av resultat- och balansräkning för senaste  
      räkenskapsåret 
11. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
      förlust enligt den fastställda balansräkningen                
12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen 
      omfattar 
13. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år 
14. Beslut om antal, samt val, av övriga styrelseledamöter för 
      en tid av två år 
      (Vid val av ledamöter i styrelsen skall valen ske så att mandattiden utgår för halva   
      antalet ledamöter årligen). 
15. Beslut om antal samt val av revisorer samt lika många  
      personliga revisorssuppleanter för en tid av ett år 
16. Beslut om antal samt val av valberedning för en tid av 
      ett år. En av ledamöterna väljs till ordförande 
      Stämman beslutar om arvode till styrelsens ordförande. (t.ex.25.000:- per år) 
17. Fastställande av medlemsavgifter 
18. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
19. Beslut om vem som skall företräda föreningen vid föreningens dotterbolags  
      bolagstämmor. 
20. Övriga frågor 
21. Mötets avslutning 
 
22 § 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 framställan skall avfattas 
skriftligen och innehålla skälen till begäran. 
 
Styrelsen har därefter att inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två 
månader efter erhållen begäran. 
 
I kallelsen till extra årsmöte skall framgå vilka frågor som föranlett beslut om extra 
årsmöte. 
 
Andra frågor än den i kallelsen till extra årsmötet får ej behandlas vid detta möte. 
 
VALBEREDNING 
 
23 § Valberedning 
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Föreningens valberedning består av 3 – 5 ledamöter. Föreningens styrelse 
förbereder förslag på valberedning till årsmötet. Vid valet bör beaktas fördelningen 
mellan könen samt att olika åldersgrupper finns representerade. 
Valberedningens förslag till styrelseledamöter skall senast två veckor före årsmötet 
finnas tillgängligt för medlemmarna. 
 
REVISORER 
 
24 § Revision  
Revisionen består av 2-3 revisorer, varav en skall vara auktoriserad revisor, samt lika 
många personliga revisorssuppleanter. 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast tre veckor före 
årsmötet. 
Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse och i förekommande fall 
revisionsrapport senast tre dagar före årsmötet. 
 
 
 
STYRELSEN 
 
25 § Sammansättning 
Styrelsen består av ordföranden samt 7 – 9 övriga ledamöter. En jämn 
könsfördelning mellan ledamöterna skall eftersträvas. 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt övriga befattningshavare vilka behövs 
för verksamhetens bedrivande. 
 
26 § Styrelsens åligganden 
När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar 
för föreningens angelägenheter. 
 
Styrelsen skall – inom ramen för RF;s och vederbörande SF;s stadgar – svara för 
föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Styrelsen skall tillse att rent spel, ärlighet och tävlande på lika villkor sker och aktivt 
arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, 
trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 
 
27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet 
ledamöter så begärt. 
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 ej ske genom ombud. 
 
28 § Överlåtelse av beslutsrätt 
Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden eller i verksamheter till 
sektion, kommitté eller annat organ samt till enskild anställd eller medlem. 
Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall 
fortlöpande underrätta styrelsen härom. 
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BOLAG 
 
29 § Bildande/avveckling eller förändring av bolag 
Beslut om bildande, avveckling eller förändring av bolag fattas av föreningens 
årsmöte eller extra årsmöte som kallats för prövning av sådan fråga. 
Föreningens styrelse äger att företräda föreningen i alla frågor rörande bolaget och 
dess verksamhet. 
 
30 § Bolagsstyrelse 
Ledning av bolaget utövas av bolagsstyrelsen, bestående av ordförande jämte 2 – 5 
övriga ledamöter. Syrelsen utses på bolagets årsstämma.  
 
31 § Instruktion till bolagsstyrelse 
Föreningens styrelse skall fastställa bolagsordning och ägardirektiv för bolagen. 
 
32 § Budget och verksamhetsplan för bolag 
Bolagsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för bolaget att gälla 
under nästkommande verksamhetsår. Dessa skall inlämnas till föreningens styrelse, 
på tid som denna bestämmer, för godkännande. 
 
 


