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Stadgar för Domnarvets GoIF
§1
Föreningens ändamål är att väcka intresse för idrott samt att i största möjliga mån bibringa föreningens
medlemmar färdighet i utövande därav.
§2
Inträde i föreningen kan envar välrekommenderad person, manlig eller kvinnlig, på därom hos styrelsen gjord
skriftlig ansökan, erhålla.
§3
Medlem erlägger en årsavgift vars storlek bestämmes av årsmötet.
För att äga rättighet deltaga i tävlingar och föreningens fester skall medlem hava erlagt årsavgift.
Medlem, som uraktlåtit att erlägga årsavgift under ett år och icke efter anmaning erlagt respektive avgifter, kan
av styrelsen uteslutas.
§4
Medlem som önskar utträde ur föreningen, anmäler detta skriftligen hos styrelsen.
§5
Den medlem som genom olämpligt uppträdande inom eller utom föreningen nedsätter dess anseende ävensom
den, som ej efterlever föreningens stadgar, kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§6
Medlem, som utträtt ur föreningen eller blivit utesluten ur densamma, kan, om styrelsen så prövar skäligt,
återvinna inträde efter i vanlig ordning gjord anmälan.
§7
Till hedersledamot kan kallas person inom eller utom föreningen vilken gjort sig särskilt förtjänt om densamma.
Kallelse till hedersledamot sker vid årsmötet på styrelsens förslag.
§8
Räkenskaps- och arbetsår överensstämmer med kalenderår.
§9
Rösträtt på föreningens sammanträden tillkommer varje medlem över 16 år.
Vid fattande av beslut och vid alla val äger röstberättigad medlem en röst med undantag av styrelsefunktionär,
som vid val av revisorer och vid fattande av beslut, som gäller styrelsen såsom sådan, ej äger deltaga. För besluts
fattande erfordras enkel majoritet. Dessutom äger ordföranden vid lika röstetal jämväl utslagsröst.
All omröstning sker öppet, undantagandes dock ifall någon medlem begär sluten omröstning och beslut därom
fattas.
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§ 10
Föreningen väljer på årsmötet i januari för kommande år ordförande samt sex styrelseledamöter jämte två
suppleanter.
Föreningen äger rätt att förlänga mandattiden för styrelseledamöter och suppleanter. Efter årsmötet konstituerar
sig styrelsen med vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, materialförvaltare och övrig ledamot.
§ 11
För att underlätta styrelsens arbete, utser föreningen för ett år i taget sektionsstyrelse för respektive idrottsgrenar
och skall sektionsstyrelse till föreningsmötet avlägga skriftlig berättelse över sektionens arbete under året.
Ordförande inom respektive sektioner utses av föreningen.
§ 12
På årsmötet företages jämväl val av tvenne revisorer med suppleanter, vilka åligga att under innevarande arbetsår
granska såväl kassörens räkenskaper som styrelsens arbete i sin helhet, och skola de vid nästkommande
årssammanträde avgiva skriftlig revisionsberättelse samt därvid till- eller avstyrka ansvarsfrihet för den avgående
styrelsen.
§ 13
Ordinarie sammanträde hålles en gång i kvartalet samt då styrelsen finner nödvändigt eller då minst 10
föreningsmedlemmar till styrelsen skriftligt påyrkar sådant.
Kallelse till ordinarie möte sker personligen eller genom annons i ortspressen minst 6 dagar före.
§ 14
Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall väckas på ordinarie kvartalsmöte, men avgöres först
nästföljande ordinarie sammanträde, inom vilken tid det åligger styrelsen att avgiva utlåtande.
§ 15
Fråga om föreningens upplösande skall väckas på ordinarie kvartalssammanträde.
Föreningen kan icke upplösas utan att minst två tredjedelar av föreningens medlemmar därom besluta.
Eventuella tillgångar skall vid föreningens upplösande överlämnas till ändamål föreningen finner lämpligt.
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