Detta är de stadgar som antogs vid ett konstituerande sammanträde i
Göteborg Onsdagen den 18 juli 1951 för bildandet av ÖIS Fotbollsvänner.

§1
Föreningens namn är "Föreningen ÖIS-Fotbollsvänner", och styrelsen har sitt säte i Göteborg
§2
Föreningens ändamål är att ekonomiskt och moraliskt understödja fotbollsverksamheten inom
Örgryte Idrottssällskap.
§3
Efter till styrelsen ingiven inträdesansökan kan såsom medlem inväljas varje välfrejdad man eller
kvinna.
Styrelsen kan till hedersledamöter kalla personer, som gjort sig särskild förtjänta om föreningens mål
och syften.
§4
Styrelsen äger rätt att efter prövning utesluta medlem, som bevisligen skadat föreningens
verksamhet.
§5
Medlem i föreningen erlägger en årlig avgift av kr. 10: - och eventuella frivilliga bidrag. Ständig
medlem erlägger en engångsavgift av kr.100: - och eventuella frivilliga bidrag.
§6
Föreningens angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av sju (7) ledamöter samt tre (3)
suppleanter för dessa.
Föreningens ordförande, som tillika är styrelsens ordförande, väljes på ordinarie årsmöte för ett år i
sänder.
Av övriga sex ordinarie ledamöter väljes första gången tre på ett år och tre på två år. I fortsättningen
väljas samtliga på två år så, att varje år tre av dem står i tur att avgå.
Vid ordinarie årsmöte väljes det antal ledamöter, som äro i tur att avgå. Styrelsen utser inom sig vice
ordförande, sekreterare, kassör, och eventuellt erforderliga övriga funktionärer på ett år i sänder.
Suppleanter väljas för en tid av ett år.
Styrelsen sammanträder minst en gång i månaden och är beslutmässig, då minst 5 ledamöter äro
närvarande och 3 av de närvarande äro om beslutet ense.

Om tre eller flera av styrelsens ledamöter påyrkar styrelsesammanträde, ha de att därom göra
framställning till ordförande med angivande av den eller de frågor, som önskas föredragna, varefter
ordförande har att ombestyra kallelse till sammanträde.
§7
Föreningens firma tecknas av kassören i föreningen med ordförande eller sekreteraren.
§8
Föreningens arbetsår räknas efter kalenderår, och räkenskaperna skola föras och avslutas i enlighet
därmed.
Räkenskaperna skola senast den 15 januari påföljande år av styrelsen överlämnas till revisorerna,
vilka i sin tur ha att senast den 25 januari avgiva berättelse över verkställd granskning.
§9
I och för granskningen av föreningens räkenskaper och förvaltning väljas årligen å ordinarieårsmöte
två revisorer jämte två suppleanter för dessa.
§ 10
Årsmöte skall äga rum före januari månads utgång.
Extra sammanträde kan utlysas, om styrelsen så anser nödvändigt.
Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde bör ske skriftligen samt dessutom genom
meddelande i Göteborgs dagliga tidningar senast åtta dagar före dagen för sammanträdet.
Vid kallelse till extra sammanträde bör angivas den eller de frågor, som komma att behandlas.
På ordinarie årsmöte skola följande ärenden behandlas
1. Val av ordförande att leda mötets förhandlingar.
2. Val av sekreterare att föra mötets protokoll.
3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll.
4. Fråga om mötets behöriga yttrande.
5. Föredragning av styrelsens berättelse.
6. Föredragning av revisorernas berättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Val av föreningens och styrelsens ordförande för en tid av ett år.
9. Val av tre styrelseledamöter
10. Val för ett år av tre styrelsesuppleanter.

11. Val för ett år av två revisorer.
12. Val för ett år av två suppleanter för dessa.
13. Styrelsens förslag.
14. Övriga frågor.
§ 11
Å föreningens allmänna möten äger varje medlem en röst.
Medlem, som för innevarande år ej erlagt årsavgift, äger ej rösträtt med undantag för frågor rörande
det gångna årets förvaltning. Från den 1 januari 1953 fordras minst ett års medlemskap för att utöva
rösträtt.
Hedersledamöter i föreningen ha icke rösträtt.
§ 12
Alla val och omröstningar ske öppet, därest ej annorlunda begäres.
Beslut fattas genom enkel majoritet. Erhåller vid val två eller flera kandidater lika röstetal,
bestämmes utgången genom lottning, eljest skall vid lika röstetal det förslag gälla, som biträdes av
ordföranden.
§ 13
Ändring av dessa stadgar skola för att bli gällande godkännas av två på varandra, med minst 30
dagars mellanrum, följande allmänna sammanträden, varav minst ett ordinarie.
§ 14
I händelse av föreningens upplösning skall eventuell behållning tillfalla Örgryte Idrottssällskap för
fotbollssektionens verksamhet, vilket preciseras å det sammanträde, där beslut fattas om
föreningens nedläggande eller upplösning.

