STADGAR FÖR PARGAS IDROTTSFÖRENING R.F.

§ 1 Pargas ldrottsförening r.f. med hemort i Pargas har till uppgift att väcka, underhålla och sprida intresse för
idrott och fysisk kultur.
§ 2 Föreningen kan bestå av hedersmedlemmar, seniormedlemmar, juniormedlemmar och understödande medlemmar.
Till hedersmedlem kan kallas person, som omfattat föreningens strävanden på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.
Kallelse till hedersmedlem sker på förslag av styrelsen på val- eller årsmöte och minst ¾ röstövervikt skall föreligga för förslaget.
På valmötet fastställs medlemsavgifter samt åldersgränsen för de olika medlemskategorierna.
Medlemskap i föreningen kan vinnas av den, som därom anhållit hos styrelsen och av denna blivit godkänd som
medlem.
Medlemmarna erlägger en medlemsavgift som fastställs på valmötet. Junior- och barnmedlemmar kan erlägga medlemsavgiften i samband med deltagaravgift eller sektionsavgift. Medlem som en gång för alla erlagt ett
belopp, som är 20 ggr den vid tiden för betalningen gällande årsavgiften för seniormedlem, är därefter ständig
medlem och som sådan befriad från medlemsavgifter. Ständig medlem har samma rättigheter och skyldigheter
som seniormedlem.
Understödande medlems avgift är dubbelt så stor som seniormedlems avgift. Hedersledamot erlägger inga avgifter.
§ 3 Utträde ur föreningen sker genom lagenlig anmälan. Medlem, som under två års tid försummat att erlägga sin
medlemsavgift, kan styrelsen utesluta ur föreningen.
På förslag av styrelsen kan föreningsmöte genom enkel röstövervikt utesluta medlem, som motarbetat eller skadat föreningen eller brutit mot god sed och därigenom skadat föreningens anseende.
§ 4 Föreningen är indelad i sektioner, vilkas antal bestämmes på valmötet. Sektionerna utser inom sig en sektionsstyrelse. Sektionsordföranden väljs på valmötet.
§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst 3 och högst 15 medlemmar som alla
utses på föreningens valmöte. Föreningens samtliga sektioner är representerade i Centralstyrelsen. Valmötet väljer
också bland styrelsemedlemmarna styrelsens ordförande, sekreterare, kassör och info-ansvarig. Styrelsen utser
inom sig viceordförande och vid behov materialförvaltare och klubbmästare. Dessa två senast nämnda funktionärer kan utses bland medlemmar utom styrelsen. Viceordföranden kan alternativt vara en tidigare utnämnd eller
anställd verksamhetsledare. Styrelsen fungerar intill utgången av verksamhetsåret och sammankallas av ordföranden eller vid laga förfall för denna av viceordföranden. Styrelsen är beslutför om minst hälften är närvarande.
§ 6 Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande ensam eller av två styrelsemedlemmar gemensamt.
§ 7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1.1 – 31.12. Inom februari månad skall räkenskaperna för det
föregående verksamhetsåret tillställas revisorerna, vilka senast 2 veckor därefter äger avge sitt utlåtande till styrelsen.
§ 8 Föreningen sammanträder till valmöte inom november månad och till årsmöte inom mars månad. Allmän-
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na möten hålls då styrelsen finner det önskvärt eller då minst 10 seniormedlemmar anhåller därom. Kallelse till
föreningsmöte sker genom annons i en på orten allmänt spridd tidning samt föreningens webbsida. Annons om
val- och årsmöte bör ingå senast 7 dagar och om allmänt möte senast 2 dagar före mötet.
Sektionerna sammankommer så ofta detta anses påkallat och kallelse sker på sätt som inom respektive sektioner
överenskommes.
§ 9 På valmöte behandlas följande ärenden:
· val av styrelsemedlemmar och ibland dem ordförande, sekreterare, kassör och info-ansvarig för följande verksamhetsår
· fastställas Centralstyrelsens förslag till sektionernas antal för följande verksamhetsår
· val av sektionsrepresentanter i styrelsen för följande verksamhetsår
· val av en eller två revisor/er och revisorssuppleant eller en CGR-revisor och en eller tåv suppleant/er eller två
verksamhetsgranskare och deras suppleanter för följande verksamhetsår
· Val av ordförande i sektionerna för följande verksamhetsår
· Val av sektionsrevisorer för följande verksamhetsår
· fastställes budget och årsavgifter för följande verksamhetsår
· andra i så god tid till styrelsen behörigen anmälda ärenden, att de hinner intas i möteskallelsen.
§ 10 På årsmötet behandlas följande ärenden:
· verksamhets-, boksluts- och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelsen för föregående verksamhetsår
· beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och redovisningsskyldiga för föregående verksamhetsår
· andra i så god tid till styrelsen behörigen anmälda ärenden, att de hinner intas i möteskallelsen.
§ 11 Rösträtt äger heders- och seniormedlemmar. Beslut fattas medelst öppen omröstning om icke annorlunda
påyrkas vid mötet.
Alla frågor avgörs genom enkel röstövervikt utom i de fall då annorlunda stadgas. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.
§ 12 Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar bör godkännas på föreningsmöte med minst 3/4 röstövervikt.
§ 13 Beslut om föreningens upplösning bör fattas med minst 3/4 röstövervikt på allmänt möte och beslutet skall
bekräftas på ett liknande möte två veckor senare.
I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till en på orten verkande svenskspråkig
sammanslutning med liknande ändamål.

