ÖIS Supporterklubb Balders Hages stadgar
§ 1 Föreningens namn är ÖIS Supporterklubb Balders Hage. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.
§ 2 Föreningens ändamål är att stödja verksamheten inom Örgryte Idrottssällskap samt att
tillvarata klubbmedlemmarnas intresse.
§ 3 Medlemskap erhålls genom att betala av årsmötet fastställd medlemsavgift. Medlemskapet
gäller för kalenderår. Medlemsavgift erlagd före årsmötet gäller för innevarande år, och
medlemsavgift erlagd efter årsmötet gäller för återstoden av innevarande år samt påföljande
år.
§ 4 Styrelsen äger rätt att efter prövning utesluta medlem som bevisligen skadat klubbens
verksamhet. Före beslut om uteslutning skall medlemmen underrättas skriftligen och få
möjlighet att inom fjorton dagar lämna sina synpunkter.
§ 5 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. För juniorer och pensionärer utgår lägre avgift.
Som junior räknas medlem till och med det kalenderår vederbörande fyller arton år.
§ 6 Klubbens verksamhet leds av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter samt
minst tre suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år och ledamöterna för en tid av två år,
så att tre av dem står i tur att avgå vid varje årsmöte. Suppleanterna väljs för ett år i taget.
Suppleanterna kallas till styrelsemötena, men har endast rösträtt i det fall ordinarie ledamot är
frånvarande.
§ 7 Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör samt andra funktioner som
styrelsen anser erforderligt.
§ 8 Klubben tecknas av ordföranden, sekreteraren och kassören var för sig.
§ 9 Styrelsen sammanträder minst sex gånger per år och är beslutsmässig då minst fyra
ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt, vid lika röstetal
gäller den mening som biträdes av ordföranden.
§ 10 Föreningens räkenskapsår är 1/1-31/12. Räkenskaperna ska i god tid av styrelsen
överlämnas till revisorn, vilken senast fjorton dagar före årsmötet ska avge berättelse över
verkställd granskning
§ 11 För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljs årligen av årsmötet en
revisor och en suppleant för denne.
§ 12 Årsmötet ska hållas under februari-april. Extra medlemsmöte ska hållas om minst tjugo
medlemmar skriftligen så begär eller om styrelsen så anser nödvändigt.
§ 13 Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker genom annons på Balders Hages
hemsida och /eller per brev senast fjorton dagar före mötet.
§ 14 Vid kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall behandlas.
§ 15 På klubbens möten har varje medlem en röst.

§ 16 Medlem som för innevarande år ej erlagt medlemsavgift, äger ej rösträtt vid årsmötet,
med undantag av frågor som gäller det gångna årets förvaltning.
§ 17 Alla val och omröstningar sker öppet, om annorlunda ej begärs. Beslut fattas genom
enkel majoritet. erhåller vid val två eller flera kandidater lika många röster bestäms utgången
genom lottning, eljest skall vid lika röstetal det förslag gälla som biträdes av ordförande.
§ 18 Vid årsmötet behandlas följande frågor:
a) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
b) Fråga om mötets behöriga utlysande.
c) Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötets protokoll.
d) Val av röstkontrollanter.
e) Föredragning av styrelsens berättelse för det gångna året verksamhetsåret.
f) Revisorns berättelse.
g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
h) Fastställande av medlemsavgift för kommande år.
i) Val av ordförande för ett år.
j) Val av tre styrelseledamöter för två år samt ev fyllnadsval för ett år.
k) Val av minst tre suppleanter för ett år.
l) Val av en revisor samt en suppleant för denne, båda för ett år.
m) Val av valberedning för ett år, tre ledamöter, varav en sammankallande.
n) Förslag som väckts av styrelsen eller som av medlem senast fjorton dagar före årsmötet
skriftligen inlämnats till styrelsen för behandling.
o) Övriga frågor. I fråga som väckts under denna punkt kan beslut ej fattas av årsmötet, utan
överlämnas till styrelsen för behandling.
§ 19 Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall behandlas av medlemsmöte
och åtföljas av styrelsens yttrande. För stadgeändring krävs likalydande beslut på två efter
varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara årsmöte.
§ 20 Beslut om klubbens upplösning fattas på samma sätt som stadgeändring. I händelse av
klubbens upplösning fastställer det andra och avgörande medlemsmötet vad som skall ske
med klubbens tillgångar.

