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STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN KFUM KOMETERNA
IDEELL FÖRENING
1 § KFUM KOMETERNA
är en ideell förening som är ansluten till KFUMs idrottsförbund och därigenom till KFUMs
riksförbund och genom detta till KFUMs Världsförbund.
KFUM Kometerna är även anslutna till Svenska Basketbollförbundet, Svenska
Bowlingförbundet, Svenska Parasportförbundet, Svenska Simförbundet och därmed
Riksidrottsförbundet.
2§
Föreningens uppgift och målsättning är:
Föreningen är till för idrottande utvecklingsbara - barn, ungdomar och vuxna - och vår
målsättning är att skapa gemenskap och idrottsliga framgångar för varje medlem
utifrån var och ens förutsättningar inom respektive idrott. Föreningen ska verka för
individens sociala utveckling med en aktiv fritid.
Föreningens verksamhet skall bedrivas i överensstämmelse med KFUMs mål och grundval
som de framgår av KFUM Sveriges stadgar.
För föreningen gäller förutom dessa stadgar vad som sägs om föreningar i stadgarna för
KFUM Sverige, KFUMs idrottsförbund och det regionala förbund inom KFUM som
föreningen tillhör.
Föreningen skall i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer som är vedertagna inom
idrottsrörelsen.
3§
Föreningen består av fysiska personer som upptagits som medlemmar. Bestämmelser
medlemskap finns i 14 §.
4§
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till
och med den 31 december.
5§
Föreningens beslutande organ är ordinarie föreningsmöte, extra föreningsmöte och styrelsen
samt annat organ efter föreningsmötets beslut. Föreningsmötet är föreningens högsta
beslutande organ. I 11 § finns bestämmelser om styrelsens rätt att överlåta sin beslutanderätt
på något annat organ. Bestämmelser om sektioner finns i 13 §.

1

Rev. 2016-11-25

6§
Ordinarie föreningsmöte hålls en gång varje år före utgången av maj månad på tid och plats
som styrelsens bestämmer. Kallelse utfärdas av styrelsen och delges föreningens medlemmar
genom föreningens digitala medier.
Kallelsen delges medlemmarna senast åtta veckor före föreningsmötet. Förslag från
medlemmarna att behandla vid föreningsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra
veckor före mötet. Styrelsen skall för medlemmarna hålla tillgängligt föredragningslista,
verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna verksamhetsåret, förslag till
verksamhetsplan för innevarande (alt även principer för kommande år) år, inkomna förslag
att behandla vid föreningsmötet jämte styrelsens utlåtande över dessa och valberedningens
förslag samt i övrigt erforderliga handlingar senast två veckor före dagen för föreningsmötet.
7§
Extra föreningsmöte hålls om det ordinarie föreningsmötet, styrelsen eller revisor eller minst
två tredjedelar av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Styrelsen svarar för
kallelsen till mötet. I kallelsen skall anges den eller de frågor som skall behandlas. Kallelsen
utsänds senast 2 veckor före mötet. Vid ett extra föreningsmöte gäller i övrigt bestämmelserna
i 6 §.
8§
Föreningsmötet är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande
vid mötet.
Rösträtt vid föreningsmötet tillkommer vid föreningsmötet närvarande medlem som erlagt
fastställd avgift. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Yttrande- och förslagsrätt vid föreningsmötet tillkommer, förutom röstberättigade
medlemmar, mötets ordförande och valberedningens ledamöter samt revisorerna om någon av
dessa personer inte är en röstberättigad medlem.
Närvaro- och yttranderätt i övrigt tillkommer de vid föreningsmötet tjänstgörande
funktionärerna samt de övriga personer för vilka föreningsmötet beslutar det.
Beslut fattas med enkel röstövervikt av avgivna röster utom vid beslut om stadgeändring och
föreningens upplösning. Vid rösträkning räknas inte en blank eller nedlagd röst som en
avgiven röst. Om en röstberättigad medlem begär det sker omröstning med slutna sedlar. Vid
lika röstetal skiljer lotten.
En medlem som är styrelseledamot får inte delta i val av revisor eller beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen eller någon av dess ledamöter eller vid avgörande av en fråga för vilken
medlemmen som styrelseledamot är eller har varit ansvarig.
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9§
Vid ordinarie föreningsmöte skall följande ärenden behandlas:



















Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av mötets ordförande och övriga mötesfunktionärer
Frågan om mötet blivit behörigt utlyst
Fastställande av föredragningslista
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning för det
gångna verksamhetsåret
Behandling av revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Fastställande av verksamhetsberättelse och årsredovisning för det gångna
verksamhetsåret
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter enligt 10 §
Val av en revisor och en suppleant enligt 16 §
Val av ledamöter varav en sammankallande i valberedning enligt 15 §
Beslut om medlemsavgifter
Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för det
innevarande verksamhetsåret
Behandling av från styrelsen eller revisorn till mötet överlämnade förslag
Behandling av medlemmarnas förslag enligt 6 §
Behandling av fråga som KFUMs riksförbund, KFUMs idrottsförbund eller det
regionala förbundet överlämnat
Mötets avslutande

10 §
Vid extra föreningsmöte får endast behandlas de frågor som angivits i kallelsen. I övrigt gäller
bestämmelserna i 8 §.
11 §
Styrelsen är ansvarig inför föreningsmötet. Styrelsens uppgift är att verkställa föreningsmötets
beslut och att i övrigt svara för föreningens verksamhet.
Styrelsen består av en ordförande och fyra övriga ledamöter. Mandattiden är ett år (alt. för
ordföranden är ett år och för övriga ledamöter två år).
En styrelseledamot skall vara beredd att verka för KFUMs mål och grundval.
Styrelsen fördelar arbetet inom sig. Styrelsen är beslutmässig då minst tre ledamöter är
närvarande (minst hälften plus en). Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

12 §
För att handlägga en viss fråga eller vissa typer av frågor får styrelsen tillsätta en kommitté,
ett utskott eller ett liknande organ. Detta handlar och beslutar inom ramen för de direktiv
föreningsmötet eller styrelsen beslutat.
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13 §
Föreningsmötet beslutar om inrättande av sektioner med uppgift att svara för viss eller vissa
verksamhetsgrenar. Föreningsmötet meddelar närmare bestämmelser om en sektions
verksamhet. Föreningsmötet får överlämna till styrelsen att besluta i föreningsmötets ställe.
Styrelsen får besluta om att inrätta eller upplösa en sektion och i övrigt meddela de
bestämmelser som behövs för en sektion i avvaktan på slutligt beslut vid nästkommande
föreningsmöte.
För en sektion skall upprättas en arbetsordning eller instruktion som föreningsmötet eller efter
mötets beslut styrelsen godkänner. Styrelsen skall för sektionen meddela de föreskrifter som
kan behövas om den ekonomiska redovisningen och om revision.
14 §
Medlem i föreningen blir den som ansökt om medlemskap och som erlagt fastställd
medlemsavgift. En medlem skall respektera föreningens målsättning och i övrigt följa dessa
stadgar. Innan medlemskapet beviljas får styrelsen informera den sökande om föreningens
målsättning, grundval och verksamhet liksom om andra frågor av betydelse för föreningen.
Styrelsen beslutar om medlemskapet. Styrelsen får avslå en ansökan om medlemskap om det
kan antas att den sökande kan komma att skada föreningen eller om det finns något annat
beaktansvärt skäl. Den som nekats medlemskap kan begära att föreningsmötet omprövar
styrelsens beslut. Styrelsen skall på lämpligt sätt upplysa den som nekats medlemskap om
detta.
En medlem som önskar utträda ur föreningen upphör att vara medlem när en skriftlig anmälan
om detta ställd till föreningsmötet eller styrelsen inkommit till styrelsen. Skyldigheten att
betala förfallna avgifter och andra skulder till föreningen kvarstår även om medlemmen
utträtt.
Styrelsen får besluta att utesluta en medlem som trots anmaning inte betalat fastställd
medlemsavgift. Medlemmen får begära att föreningsmötet omprövar styrelsens beslut.
Föreningsmötet får utesluta en medlem som allvarligt brustit i sina förpliktelser mot
föreningen eller underlåtit att respektera KFUMs mål och grundval och därigenom allvarligt
skadat KFUM.
15 §
Om det inom föreningen fattats ett beslut som skadar KFUMs mål eller grundval skall
beslutet ändras om det krävs av organ inom riksförbundet eller det berörda specialförbundet.
Styrelsen eller föreningsmötet beslutar om rättelsen.
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16 §
Valberedningen består av två medlemmar, varav en är sammankallande.
Valberedningen skall till nästkommande ordinarie föreningsmöte avge förslag till de val av
styrelseledamöter och revisorer som då skall ske och vid extra föreningsmöte avge förslag till
de motsvarande val som kan vara aktuella vid det mötet.
Valberedningen sammanträder på kallelse av den sammankallande medlemmen.
Valberedningen skall på lämpligt sätt inhämta uppgifter från medlemmarna och organ inom
föreningen om önskemål inför aktuella val.
17 §
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning för det gångna verksamhetsåret skall
granskas av en revisor.
Revisorn skall senast tre veckor före nästkommande ordinarie föreningsmöte överlämna en
till mötet ställd berättelse över sin granskning av räkenskaper och förvaltning under det
närmast föregående verksamhetsåret.
18 §
Föreningens räkenskaper skall föras enligt god redovisningssed.
Styrelsen skall planera bokslutsarbetet så att revisorerna ges möjligheter till och skälig tid för
sin granskning.

19 §
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av föreningsmötet.
20 §
Föreningen upplöses genom beslut på två på varandra följande föreningsmöten hållna med
minst tre månaders mellanrum. Ett av mötena skall vara ett ordinarie föreningsmöte. I beslutet
om upplösning skall anges hur föreningens tillgångar skall disponeras.
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