
STADGAR 

Sveriges Backhoppar veteraner 

Stadgarna fastställdes av årsmötet i Taivalkoski Finland i samband med Veteran VM i Backhoppning 

och Nordisk Kombination den 2008-02-25. 

 
 

Föreningens syften: 

 
Föreningens syften är att verka för utövandet av grenarna Backhoppning och 

Nordisk Kombination för de i Sverige verksamma idrottsutövarna. 

 
Föreningen strävar efter att ha ett så stort deltagande som möjligt på det 

årligen förekommande Världsmästerskapet för veteraner, arrangerat av IMC 

(International Masters Committee) i båda grenarna som bedrivs inom 

föreningen. 
 

Föreningen och dess representanter skall sträva efter att föreningens aktiva 

medlemmar skall erbjudas så bra och ekonomiskt rimliga förhållanden som 
möjligt för sitt idrottsutövande. 

 

Föreningen och dess medlemmar skall verka för kamratskap och motverka 
särbehandling och diskriminering. 

 

Föreningen uppmuntrar internationella kontakter. 
 

Förening strävar efter att samla idrottsutövarna inom grenarna Backhoppning 

och Nordisk Kombination i Sverige för genomförande av gemensamma 

träningsläger och sträva efter att medverka till att försöka hålla årliga Svenska 
mästerskap i samarbete med någon arrangerande förening. 

 

De som deltar får vara med och bestämma om, och ta ansvar för sin 
verksamhet och deltar på sin egen individuella nivå. 

 

 
 

1 §     Föreningen skall undvika onödiga utgifter. Eventuella utgifter som inte 

täcks av föreningens kassa delas dock solidariskt mellan föreningens 
medlemmar. Föreningen uppmuntrar kontakter med sponsorer och 

samarbetspartners. 

 

2 §     Föreningen består av de personer som betalat föreningens fastslagna  
årsavgift. 



 

3 §     Föreningen är bunden att följa Sveriges Riksidrottsförbund (RF) regler 

och föreskrifter samt internationella och svenska regler inom de grenar 
som bedrivs i föreningen. 

 

4 §     Föreningens beslutande organ är årsmötet som hålls årligen i samband 
med Veteran VM. Däremellan sköts föreningens verksamhet och 

kontakter av styrelsen. 

 
5 §     Styrelsen ansvarar för föreningens medel och sköter föreningens 

ekonomiska åtaganden samt redovisar dessa för årsmötet. 

 

6 §     Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer 
som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande 

årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

 
I föreningens verksamhet deltagande idrottsutövare förbinder sig att i 

fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän 

domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras av 
årsmötet eller hänskjutas till RF. 

 

7 §     För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte. Förslag till  
ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

 

8 §     För en eventuell upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet. 
 

9 §     För att bli medlem i föreningen krävs inbetalning av föreningens  

fastslagna årsavgift. 

Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för 
medlemmarna och har rätt till information om föreningens 

angelägenheter. 

Medlem bör hålla sig informerad via föreningens webbplats 
www.veteranhopp.se eller via kontakter per telefon och e-post. 

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av 

föreningen. 
Medlem skall i samband med VM för veteraner betala för försäkring till av 

föreningen utsedd försäkringsansvarig. 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de 
former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller 

för övriga medlemmar. 

Då föreningens medlem representerar Sverige i veteransammanhang skall 

de av föreningen tilldelade kläderna användas om dessa finns tillgängliga. 
 

 

10 §   Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ och hålls i  



samband med VM för Veteraner arrangerad av IMC. Kallelse till årsmötet 

samt dagordning skall av styrelsens ordförande tillhandahållas via 

föreningens webbplats i god tid (2 veckor) före VM. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med 

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen 

eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. 
 

Verksamhetsberättelser samt resultat från idrottsutövandet i föreningen 

skall kungöras på föreningens webbplats eller via länk till 
tävlingsorganisatör. 

 

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

Dessa förslag skall presenteras på föreningens webbplats i god tid (2 
veckor) före VM. 

 

12 §   Medlem som har betalat den fastslagna årsavgiften och som deltar på  
årsmötet har rösträtt på årsmötet. Rösträtten är personlig och får inte 

utövas genom ombud. 

 
13 §   Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som 

är närvarande på mötet.  

 
14 §   Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter 

omröstning (votering) genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet. Om 

röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning 
som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av 

ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte 

röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten 

avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag 
 

15 §   Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av 

föreningen. 
 

 16 §   Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

 
      1.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

 

      2.  Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 

      3.   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

 

      4.   Fastställande av föredragningslista. 
 

      5.   Kassörens redovisning. 

 
      6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 



 

7.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som gått sen 

senaste årsmötet. 
 

      8.   Val av föreningens ordförande och val av Sekreterare och ledamöter  

i styrelsen, samt val av IMC representanter och ledamöter i 
valberedningen. 

 

      9.    Fastställande av årsavgift för föreningen. 
 

      10.  Behandling av förslag/motioner från medlemmar och styrelsen. 

 

      11.  Övriga frågor. 
 

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet 

ledamöter så bestämmer. 
Valberedningen skall i god tid (två veckor) före årsmötet tillfråga dem vilkas 

mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid samt 

presentera sitt förslag till styrelse ledamöter på föreningens webbplats. 
 

17 §   Styrelsen består av ordförande samt övriga ledamöter. Styrelsen ansvarar  

för föreningens verksamhet mellan årsmötena samt skall tillvarata 
medlemmarnas intressen. 

 

Det är styrelsen ansvar att 
 

•     tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

 

•     verkställa av årsmötet fattade beslut, 
 

•     planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 

 
•     ansvara för och förvalta förenings medel, 

 

•     förbereda årsmötet. 
 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda 

styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och 
övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden 

förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall 

besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 

 
Sekreteraren skall i samarbete med ordföranden förbereda styrelsens 

sammanträden och föreningens möten och föra protokoll över styrelsens 

sammanträden. Han skall även ansvara för att föreningens handlingar hålls 
ordnade och presenteras på föreningens webbplats på ett betryggande sätt 



samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras och ansvara för att 

fattade beslut har verkställts, 

 
Kassören skall föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 

beslutade avgifter till föreningen samt svara för föreningens bokföring vilket 

innebär skyldighet att bokföra föreningens räkenskaper. Kassören skall årligen 
upprätta balans och resultaträkning och utarbeta underlag för budget och 

budgetuppföljning samt föra inventarieförteckning. 

 
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom 

skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte 

upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande 

årsmötet. 
 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av 

mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande 
mening skall antecknas till protokollet. 

 


