VERKSAMHETSIDÉ och STADGAR
för
SÖDERTÄLJE BASKETBOLLKLUBB
(815600-3454)
(antagna den 6 augusti 1968; senast reviderade den 30 september 2019)

SBBK:s VERKSAMHETSIDÉ
Södertälje Basketbollklubb (”SBBK”) är en förening som satsar på utveckling av såväl elit- som
breddverksamhet. Föreningens elitlag ska återfinnas i den absoluta Sverigeeliten och ska, om de
kvalificerar sig för det, så långt möjligt delta i europeiskt cupspel. Alla som vill spela basket i Södertälje,
ska – var och en efter sin förmåga och ambition – i välorganiserad form kunna göra det inom SBBK.
SBBK ska vara ett föredöme inom svensk idrott och ta ett stort samhällsansvar i Södertälje. SBBK ska ha
den stora klubbens ambitioner, kvalitet och resurser i samklang med den lilla klubbens gemenskap,
tillgänglighet och trygghet.

STADGAR
1 KAP

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1§

Ändamål mm

SBBK är en ideell förening, instiftad den 17 juli 1968, som har till ändamål att genom att utöva
basketboll verka för höjande av medlemmars fysiska status samt för främjande av god kamrat- och
klubbanda. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.
2§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer, som har upptagits som medlemmar i föreningen.
3§

Tillhörighet

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga
bestämmelser samt beslut fattat av överordnat idrottsorgan.
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Föreningen är medlem i Svenska Basketbollförbundet (”SBBF”) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (”RF”). Genom dessa medlemskap är föreningen också medlem i de distriktsidrottsförbund inom vars område föreningens hemort är belägen, för närvarande Stockholms Basketdistriktsförbund (”StBDF”) och Södermanlands Idrottsförbund (”SöIF”).

På begäran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SBBFs, StBDFs eller SöIFs styrelse är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt att lämna av dessa organ begärda uppgifter.
4§

Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.
5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
Den som genom delegation fått rätt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.
6§

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr om 1 juli t o m 30 juni.
7§

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.
8§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst 2/3
av antalet avgivna röster vid varje tillfälle.
Beslut om föreningens upplösning ska innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för
bestämt idrottsändamål. Beslutet ska omedelbart delges SBBF genom bestyrkta avskrifter av styrelsens
och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar.
9§

Tvister

2 KAP

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

1§

Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om
medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens
ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.

260948-v3

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, RF, SBBF, StBDF, SöIF eller
annan organisation inom RF får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan
särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SBBF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för
Idrottens skiljenämnd.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.
Medlemskapet gäller tills vidare.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat
beslutanderätten till.
2§

Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem har rätt att
- delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och
vad som gäller inom föreningen
- delta i sammankomster som anordnats för medlemmarna
- få information om föreningens angelägenheter
Medlem är skyldig att
- följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningens organ
- följa i 1 kap § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut
- erlägga medlemsavgift och övriga avgifter som beslutats av föreningen
Medlem har inte rätt
- till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
- att utan styrelsens (eller den till vilken styrelsen överlåtit beslutanderätten) medgivande
representera SBBK.
3§

Avgifter

Årsavgiften för medlem fastställs av årsmötet för ett år i taget. Avgiften ska erläggas på tidpunkt enligt
styrelsens bestämmande.
Övriga avgifter för deltagande i föreningens verksamhet fastställs av styrelsen och gäller tills vidare.
4§

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Har medlemmen inte
betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer styrelsen om de ska betalas eller inte.
Om inte annat beslutas upphör medlemskapet när medlemmen avförs från medlemsförteckningen.
5§

Uteslutning av medlem

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.
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Medlem får uteslutas om medlemmen, trots påminnelse, har försummat att betala av föreningen
beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet
eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Fråga om uteslutning eller varning får inte avgöras förrän medlemmen i fråga inom av styrelsen angiven
tid – dock minst 14 dagar – beretts tillfälle att avge yttrande i ärendet.
Beslut om uteslutning ska delges berörd medlem inom tre dagar efter att beslutet fattas. I beslut om
uteslutning ska skälen anges, samt hur beslutet kan överklagas.
Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade avgifter ska styrelsen återkalla
beslutet om förfallna avgifter erlagts före klagotidens utgång.
Nytt medlemskap kan beviljas den, som uteslutits som medlem på grund av bristande betalning av
stadgade medlemsavgifter, först sedan tidigare förfallna avgifter erlagts.
6§

Överklagande

Beslut om att vägra medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SBBF
enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.
7§

Medlemskapets upphörande

Beslut om upphörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut
överklagats, ärendet blivit slutligt avgjort. Därvid upphör alla förpliktelser mellan föreningen och den
förutvarande medlemmen i vad avser stadgade medlemsavgifter.
3 KAP

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

1§

Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls en vardagskväll under september månad.
Kallelse till årsmöte skall 14 dagar före mötet offentliggöras genom annons i lokalpressen, publicering på
hemsidan samt genom anslag i föreningens lokaler.
Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i
kallelsen.
Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner
med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
2§

Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 augusti för att kunna behandlas
på årsmötet samma år. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkomna motioner.

260948-v3

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

3§

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Rösträtt vid årsmötet tillkommer närvarande medlem, som erlagt årsavgift för det föregående
räkenskapsåret och som under kalenderåret uppnår en ålder av lägst 16 år. Rösträtt får inte utövas med
fullmakt.
Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet.
4§

Beslutmässighet

Årsmötet är beslutmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet.
5§

Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Fastställande av föredragningslista.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av styrelse enligt följande:
Jämna år väljes för en tid av två år:
- Vice ordförande
- Minst tre och högst fem ledamöter.
Ojämna år väljes för en tid av två år:
- Ordförande
- Minst två och högst fem ledamöter.
Varje år kan därutöver för en tid av ett år väljas högst tre suppleanter.
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12. Val av en auktoriserad revisor med en revisorsuppleant för en tid av ett år.
13. Val av valberedning bestående av en ordförande och två övriga ledamöter för en tid av två år.
Avgående ledamot får omväljas för en tid av ett år.
14. Övriga frågor, som anmälts under punkten 5. Inga beslut kan dock fattas i en fråga som inte varit
med i kallelsen till årsmötet.

6§

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning med rösträkning
(votering).
Med undantag för de i 1 kap 7 och 8 §§ nämnda fallen avgörs vid omröstningen alla frågor med enkel
majoritet (mer än hälften av antalet avgivna röster).
Vid val anses den kandidat vald, som – oberoende av antalet avgivna röster – erhållit det största antalet
röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock vid val omröstning ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om
denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska vid lika röstetal
lotten avgöra.
7§

Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat framgår av stadgarna eller
anges i beslutet.
8§

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är medlem, som erlagt medlemsavgift för innevarande
räkenskapsår och som under kalenderåret uppnår en ålder av lägst 18 år. Arbetstagare inom föreningen
får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller valberedningen eller till revisor i föreningen.
9§

Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondedel av föreningens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställan ska inges skriftligen och innehålla skälen för
begäran.
När styrelsen mottar begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas
inom två månader från kallelsen. För kallelse till extra årsmöte gäller detsamma som stadgas i § 15 för
kallelse till årsmöte.
Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte får den som gjort framställningen utfärda kallelse i
enlighet med föregående stycke.

Beträffande kallelse till samt rösträtt, beslutmässighet och omröstning vid extra årsmöte gäller samma
regler som vid årsmöte, i tillämpliga delar.
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Vid extra årsmöte får endast det som föranlett kallelsen till mötet upptas till behandling.

4 KAP

REDOVISNING OCH REVISION

1§

Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Det åligger styrelsen att för varje verksamhets- och räkenskapsår avge redovisning för sin förvaltning av
föreningens angelägenheter genom att dels avlämna en berättelse över verksamheten under året
(verksamhetsberättelse) samt dels avge årsredovisning av vilken framgår den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång (balansräkning) samt intäkter och kostnader under året (resultaträkning).
Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter.
2§

Revision

Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av den av årsmötet utsedde revisorn.
Revisorn ska vara oberoende av dem som ska granskas.
Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och
övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorn tillhanda i
tillräckligt god tid före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.
5 KAP

STYRELSEN

1§

Styrelsens sammansättning

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande samt minst fem och högst tio ledamöter. Därutöver
kan högst tre suppleanter väljas.
Styrelsen har rätt att för viss tid eller för viss uppgift till sig adjungera ledamot eller ledamöter.
Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt i styrelsen.
Ordföranden är föreningens officiella representant och leder styrelsens arbete. Vid förfall för
ordföranden inträder vice ordföranden i dennes ställe.
Styrelsen beslutar om arbetsuppgifternas fördelning i övrigt.
2§

Styrelsens uppgifter

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, SBBF:s och dessa stadgar samt gällande lagar och regler – svara för
SBBKs verksamhet och utveckling samt tillvarata medlemmarnas intressen.
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När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens
angelägenheter.

Det åligger styrelsen särskilt att
•
•
•
•

verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
ansvara för och förvalta föreningens medel, samt
förbereda årsmöte.

3§

Styrelsens sammanträden

Tid och plats för styrelsens sammanträden bestäms av styrelsen. Kallelse utfärdas minst en vecka före
sammanträdet.
Styrelsen är beslutmässig då alla styrelsens ledamöter är kallade och minst hälften av dem är
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning (per
capsulam) eller telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid
det närmast därefter följande styrelsesammanträdet.
4§

Protokoll

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av ordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare.
5§

Överlåtande av beslutanderätt

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till
kommitté, arbetsgrupp eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta
styrelsen härom.
6 KAP

ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN

1§

Klubbdirektören

Styrelsen ska utse en klubbdirektör med ansvar för den löpande förvaltningen och den operativa
verksamheten i föreningen, samt för beredning av frågor inför styrelsebeslut.

Det ankommer på klubbdirektören att organisera verksamheten såväl på föreningens kansli som i den
sportsliga organisationen.
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Klubbdirektören har att iaktta de riktlinjer, anvisningar och beslut som styrelsen meddelat och ska i
viktigare frågor samråda med styrelsens ordförande.

2§

Kommittéer och arbetsgrupper
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Styrelsen kan inrätta de kommittéer och arbetsgrupper som vid var tid bedöms lämpliga för att på bästa
sätt följa och utveckla föreningens verksamhet. Såväl styrelseledamöter som arbetstagare och andra
föreningsmedlemmar kan utses till ledamöter i sådan kommitté eller arbetsgrupp.

