FO-nummer 0545170-8

Stadgar Ålands motionsförening
Förslag till Ålands motionsförbunds
extra förbundsmöte 12.1.2022

Stadgar för Ålands motionsförening r.f.

§ 1. Namn och hemort
Ålands Motionsförening har till hemort Mariehamns stad och dess verksamhetsområde är
landskapet Åland. Föreningens språk är svenska.

§ 2. Syfte och verksamhet
Föreningens syfte är att främja alla slag av motion, konditionsträning och andra former av
fysisk fostran för att utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som i kulturellt
och socialt avseende. Föreningen vill väcka och upprätthålla intresse hos befolkningen på
Åland för att utöva motion och konditionsträning. Föreningen vill också främja samarbete
mellan olika organisationer inom motions-, konditions- och idrottssektorn.
I sin verksamhet söker föreningen uppfylla sitt syfte, genom att
erbjuda regelbundna tränings- och motionstillfällen för personer i alla åldrar och
samhällsgrupper utgående från vars och ens egna förutsättningar och intressen.
informera och upplysa om nyttan av att utöva motion och konditionsträning och väcka
intresse för att främja egen hälsa och livskvalitet, känna social tillhörighet och ha en aktiv
och meningsfull fritid.
ta initiativ till större inspirerande motions- och träningsevenemang och uppsöka och ta
kontakt med utbildade personer, som kan åta sig ledar- och funktionärsuppgifter
föreningen respekterar i sin verksamhet alla människors lika värde och strävar till att
ordna motionstillfällen som är tillgängliga för alla.

§ 3. Medlemmar
Som medlemmar i föreningen intas privatpersoner.
Medlemmarna bör till föreningen erlägga en på höstmötet fastställd medlemsavgift.

§ 4. Organisation
Föreningen kan efter behov tillsätta utskott och arbetsgrupper för specialuppgifter.
Föreningens verksamhet sköts av en på höstmötet vald styrelse. Styrelsen kan utse
funktionärer och avlöna personal.
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande ensamt eller av
den som av styrelsen har fått en särskild beviljad personlig rätt att teckna namnet ensamt.

Föreningen kan ansluta sig som medlem i andra organisationer som arbetar för främjande
av föreningens syfte.

§ 5. Styrelsen
Styrelsens uppgift är att förverkliga föreningens syfte samt att sköta föreningens
verksamhet inom ramen för föreningens stadgar, godkänd verksamhetsplan och budget
samt enligt på föreningsmötena gjorda beslut.
Styrelsen består av ordförande och minst fyra (4) och högst nio (9) övriga medlemmar
samt minst tre (3) och högst fyra (4) ersättare.
Styrelsemedlemmarnas och ersättarnas mandatperiod är (2) år, dock så, att hälften eller
närmast hälften av de ordinarie medlemmarna och ersättarna avgår varje år. Dock avgår
hälften eller närmast hälften av styrelsemedlemmarna och deras ersättare första året
genom lottning. Styrelsemedlemmar och ersättare, som är i tur att avgå, kan återväljas för
en tvåårsperiod, men kan sedan inte återväljas förrän efter minst ett års uppehåll.
Mandatperioden följer kalenderåret.
Om en ledamot avgår före mandatperiodens utgång kan ett fyllnadsval göras för ett
verksamhetsår vid nästföljande föreningsmöte.
Styrelsen utser inom sig viceordförande, sekreterare och erforderliga funktionärer samt
tillsätter arbetsgrupper för löpande göromål och specialuppgifter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för ordföranden av
viceordföranden och är beslutför, då minst hälften av dess medlemmar är närvarande
ordföranden inräknad.

§ 6. Valberedning
Valberedningen består av tre (3) personer där ordförande och medlemmar väljs på
föreningsmöte. Mandatperioden för ordförande och medlemmar i valberedningen är ett
(1) år. Valberedningen uppsöker och vidtalar lämpliga personer för förtroendeposter inom
föreningen samt uppgör till föreningsmötet förslag till styrelseordförande,
viceordförande, övriga styrelseledamöter och verksamhetsgranskare.

§ 7. Förvaltning och räkenskaper
Föreningens verksamhets- och redovisningsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. För
granskning av förbundets förvaltning och räkenskaper utses på höstmötet (1) en
verksamhetsgranskare och (1) en ersättare för verksamhetsgranskaren. Räkenskaperna
överlämnas senast inom februari månad till verksamhetsgranskaren som avger
verksamhetsgranskningsberättelse till vårmötet.

§ 8. Föreningsmöten
Föreningen håller årligen (2) två ordinarie föreningsmöten, på vilka följande ärenden bör
behandlas:

VÅRMÖTET, som hålls inom mars-april
1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
3. Godkännande av mötets sammankallande.
4. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen.
5. Föredragning av bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen samt fastställande
av bokslutet.
6. Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.
7. Val av ordförande och medlemmar i valberedningen.
8. Diskussion om föreningens verksamhet.
9. Behandling av övriga av föreningsstyrelsen upptagna ärenden.
10. Behandling av övriga av medlemmarna anmälda ärenden.
HÖSTMÖTET, som hålls inom oktober – november.
1. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare för mötet.
2. Val av två protokolljusterare och två rösträknare
3. Godkännande av mötets sammankallande.
4. Val av ordförande för följande verksamhetsår.
5. Val av övriga ordinarie styrelsemedlemmar samt val av ersättare.
6. Tillsättande av specialutskott
7. Val av en verksamhetsgranskare och ersättare för verksamhetsgranskaren.
8. Fastställande av medlemmarnas medlemsavgifter.
9. Föredragning och behandling av verksamhetsplan följande verksamhetsår.
10. Föredragning och behandling av budget för följande verksamhetsår.
11. Behandling av övriga av styrelsen upptagna ärenden.
12. Behandling av övriga av medlemmarna anmälda ärenden.
Föreningen håller dessutom extra möten, då styrelsen finner det behövligt eller då minst
(1/10) en tiondedel av hela medlemsantalet skriftligen anhåller om detta hos styrelsen.
Kallelse till föreningsmöte bör ske minst (14) dagar före mötet
genom annons i (1) en på orten utkommande dagstidning eller
genom skriftlig kallelse till medlemmarna eller
genom e-brev till adress som medlem uppgett
varvid de av styrelsen och medlemmarna till behandling upptagna ärenden särskilt bör
tillkännages.
Önskar medlem, att ytterligare något ärende upptas till behandling på föreningsmöte, bör
anmälan därom göras skriftligt senast (10) dagar före mötet hos styrelsen, som senast (3)
tre dagar före mötet bör kungöra dessa ärenden, iakttagande dock bestämmelserna i §24
i föreningslagen.
Vid föreningsmöten har varje medlem (1) en röst. Vid föreningsmöten har alla
medlemmar i utskott och arbetsgrupper och andra funktioner rätt att närvara och yttra
sig.

§ 9. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar bör behandlas på föreningsmöte och för att ändring skall ske,
bör denna godkännas av minst (3/4) tre fjärdedelar av de vid omröstningen avgivna
rösterna.

§ 10. Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning fattas på samma sätt som ändring av stadgarna. Om
föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla någon eller några av de registrerade
organisationer, som på Åland driver samma eller närliggande verksamhet, som den
upplösta föreningen. Det sista föreningsmötet fastställer på vilket sätt denna fördelning
skall ske.

§ 11. Övrigt
För föreningens verksamhet gäller för övrigt, vad i gällande lag om föreningar är stadgat.

Stadgeförslaget är förhandsgranskat och godkänt av
Patent- och registerstyrelsen

