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1 kap Allmäeea bestämmelser

1 §  Ändamål 
Föreningen  lar  som  ändamål  at bedriva  idrotslig  verksamlet  i  enliglet  med  ”Idrotsrörelsens

verksamletsidég  vision  ocl  värdegrund”  (1  kap  RF:s  stadgarg  bilaga)g  med  särskild  inriktning  at

bedriva  kanotsportg  i  luvudsak  innefatande  forspaddlingg  freestyleg  kanotslalomg  kanotpolog

turpaddling  ocl  störtlopp  med kajak  ocl  kanadensare.  Dock  skall  annan  paddelverksamlet  inte

uteslutas.

 Föreningen  ska  motverka  all  form av  diskriminering  samt  ak vt  verka  för  en  drog-  ocl

dopingfri idrot.

 Alla  medlemmar  bör  agera  som  föredöme  när  barn  ocl  ungdomar  deltar  i  klubbens

ak viteter.

 Ledare ocl ljälpinstruktörer på klubbens kurser ocl turer bör föregå med got exempel ocl

visa at alkolol ocl idrot inte går ilop.

2 §  Föreningens namn m.m.

Föreningens fullständiga namn är Uppsala Paddlarklubb.

Föreningens organisa onsnummer är 802435-4410.

Föreningen lar sin lemort/säte i Uppsala kommun.

3 §  Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som lar upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen  är  medlem  i  följande  specialidrotsförbund  (SF):  Svenska  Kanotörbundet  ocl  är

därigenom även ansluten  ll Sveriges Riksidrotsförbund (RF).

Genom medlemskap  i  SF  blir  förening  även  medlem i  det  distriktsidrotsförbund  (DFg  Upplands

Idrotsförbund)  inom  vars  område  föreningens  lemort  är  belägen  samt  i  förekommande  fall  i

vederbörande specialidrotsdistriktsförbund (SDFg Upplands Kanotörbund inom det SF-distrikt där

föreningens lemort är belägen.

Föreningen är skyldig at följa nämnda organisa oners stadgarg tävlingsregler ocl beslut fatade av

dessa idrotsorgan. 

På  begäran  av  RF  eller  vederbörande  SF-g  SDF-  eller  DF-styrelse  är  föreningen  skyldig  at ställa

föreningens landlingar  ll förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifer.

4 §  Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötetg extra årsmöte ocl styrelsen.

5 §  Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens  verksamletsår  ocl  räkenskapsår  omfatar   den  fr.o.m  den  1  januari  t.o.m  den  31

december.
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6 §  Firmateckning
Föreningens frma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen lar rät at delegera frmateckningsräten  ll två styrelseledamöter gemensamt eller  ll en

eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delega on fåt fullmakt at företräda föreningen ska återrapportera  ll styrelsen.

7 §  Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag  ll ändring av stadgarna får skrifligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 §  Tvist/skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlemg funk onärg föreningg IdrotsABg SDFg DFg SF eller RF får

inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skag utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i

RF:s stadgar eller SF:s stadgarg avgöras enligt fastställt reglemente för Idrotens skiljenämnd. 

9 §  Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels at föreningens  llgångar ska användas  ll et

bestämt idrotsfrämjande ändamålg dels var den upplösta föreningens landlingar m.m. ska arkiveras

t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutetg   llsammans  med  kopior  av  styrelsens  ocl  årsmötets  protokoll  i  ärendetg  samt

revisionsberätelse jämte balans- ocl resultaträkningarg ska omedelbart skickas  ll vederbörande SF.

2 kap Föreeiegees medlemmar

1 §  Medlemskap
Alla personer som vill  stödja föreningens ändamål lar rät at beviljas medlemskap. Ansökan om

medlemskap får avslås endast om det kan antas at sökanden kommer at motarbeta föreningens

ändamålg idrotens värdegrund eller på annat sät skada föreningens intressen.

Medlemskap  beviljas  av  styrelsen  eller  av  den  som  styrelsen  delegerat  beslutanderäten   ll.

Medlemskapet gäller  lls vidare.

Beslut  at avslå  medlemsansökan  ska  fatas  av  styrelsen  eller  av  den  som  styrelsen  delegerat

beslutanderäten  ll. Innan sådant beslut fatas ska personen i fråga ges  llfälle at inom viss  dg

minst 14 dagarg ytra sig över de omständigleter som är anledningen  ll at medlemskap ifrågasäts. 

I beslutet at avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska

iakta för at överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skrifligen skickas

 ll den som fåt avslag på medlemsansökan.

Beslut at avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor  ll vederbörande SF.
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2 §  Medlems skyldigheter och rättigheter
Medlem

• ska följa föreningens stadgar ocl beslut som fatats av föreningsorgan samt följa i 1 kap 3 §

nämnda organisa oners stadgarg tävlingsregler ocl beslutg

• ska betala de avgifer som beslutats av föreningeng

• godkänner genom sit medlemskap at föreningen får belandla personuppgifer i syfe at

bedriva ändamålsenlig verksamlet i enliglet med vid var  d gällande föreningsstadgar ocl i

enliglet med eventuella övriga villkor för belandling av personuppgifer som beslutats av

föreningeng

• lar rät at delta i sammankomster som anordnas för medlemmarnag

• lar rät  ll informa on om föreningens angelägenleter i den utsträckning som följer av 6 kap

2 §g 

• lar inte rät at ta del av föreningens belållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 §  Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem lar rät at delta i föreningens idrotsliga verksamlet under de former som är vedertagna

inom idroten ocl på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen lar därvid rät at

uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. 

Föreningen  bestämmer  förutsätningarna  för  medlems  deltagande  i  tävling  eller  uppvisning.  För

deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande. 

Är  arrangören  av  tävlingen  eller  uppvisningen  inte  ansluten   ll  det  SF  som  administrerar

ifrågavarande  idrotsgreng  får  medlemmen  delta  endast  om  deta  SF  godkänt  tävlingen  eller

uppvisningen.

4 §  Utträde
Medlemg  som  önskar  uträda  ur  föreningg  ska  skrifligen  anmäla  deta.  Har  medlem vid  sådant

uträde inte betalat  föreskrivna avgifer  ll  föreningeng bestämmer föreningsstyrelsen om de ska

betalas eller inte. Medlemsavgifen återbetalas ej.

Om medlem inte betalat medlemsavgif under två på varandra följande årg får föreningen besluta om

medlemskapets upplörande. 

Om inte  annat  beslutas  upplör  medlemskapet  enligt  första  eller  andra  stycket  när  medlemmen

avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrätas om at medlemskapet lar upplört.

Medlemmar som erlållit  medlemskap som en del av kursavgifg bibelåller sit medlemskap enligt

den överenskommelse som gjorts vid kursanmälan.

5 §  Uteslutning m.m.
Medlem fårg utan iaktagande av 4 § andra stycketg uteslutas om medlemmeng trots påminnelserg lar

försummat at betala av föreningen beslutade avgifer. Medlem får också uteslutas om medlemmen

motarbetat  föreningens  verksamlet  eller  ändamålg  bru t  mot  föreningens  stadgarg  idrotens

värdegrund eller på annat sät skadat föreningens intressen.
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Uteslutning gäller  lls vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas  ll at omfata viss  d. Sådan

 dsbegränsad uteslutning får som mest omfata sex månader från beslutsdagen.

Om  llräckliga  skäl  för  uteslutning  inte  föreligger  får  föreningen  i  stället  meddela  medlemmen

varning.

Beslut  om  uteslutning  eller  varning  får  inte  fatas  utan  at medlemmen  inom  viss  av

föreningsstyrelsen angiven  dg minst 14 dagarg fåt  llfälle at ytra sig över de omständigleter som

föranlet at medlemskapet ifrågasäts. 

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iakta för

överklagande  av  beslutet.  Beslutet  ska  inom  tre  dagar  från  dagen  för  beslutet  skickas   ll

medlemmen.

6 §  Överklagande
Beslut  om  at vägra  medlemskapg  medlemskapets  upplörande  eller  varning  får  överklagas   ll

vederbörande SF enligt reglerna i 15 kap. RF:s stadgar.

7 §  Medlemskapets upphörande
Beslut om upplörande av enskilds medlemskap gäller inte förrän klago den utgåtg eller då beslut

överklagatsg ärendet blivit slutligt avgjort.

3 kap  Årsmöte

1 §  Tidpunkt och kallelse
Årsmötetg som är föreningens lögsta beslutande organg lålls före utgången av mars månad på  d

ocl plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse  ll årsmötet ocl förslag  ll föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet

 lllandalållas  medlemmarna  på  sät styrelsen  bestämt.  Vidare  ska  kallelse  ocl  förslag   ll

föredragningslista publiceras på föreningens lemsida ocl anslås i klubblokal eller på annan lämplig

plats. Har förslag väckts om stadgeändringg nedläggning eller sammanslagning av föreningen med

annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det

anges i kallelsen.

Verksamletsberätelseg  årsredovisning/årsbokslutg  revisorernas  berätelserg  verksamletsplan  med

budget samt styrelsens förslag ocl inkomna mo oner med styrelsens ytrande ska fnnas  llgängliga

för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa landlingar fnns

 llgängliga.

2 §  Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag at belandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (mo on) ska vara styrelsen  lllanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen

ska  ll årsmötet avge skrifligt ytrande över mo onerna.
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3 §  Sammansättning och beslutförhet
Årsmöte består av närvarande röstberätgade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av

ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadslavare lar dock rät at företräda sina

omyndiga barn. 

Mötet  är  beslutsmässigt  med de röstberätgade medlemmar ocl ombud som är  närvarande på

mötet.

4 §  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
För at vara röstberätgad på årsmöte krävs:

 at medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år1 

 at medlemskap lar beviljats minst två månader före årsmötet1 ocl

 at medlemsavgifer lar betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte lar rösträt lar ytrande- ocl förslagsrät på mötet.

5 §  Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande belandlas ocl protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande ocl sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare ocl rösträknare.

4. Fråga om mötet lar utlysts på rät sät.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamletsberätelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste 

verksamlets-/räkenskapsåret.

7. Revisorernas berätelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamlets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrilet för styrelsen för den  d revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifer.

10. Fastställande av verksamletsplan samt belandling av ekonomisk plan för kommande 

verksamlets-/räkenskapsår.

11. Belandling av styrelsens förslag ocl i rät  d inkomna mo oner.

12. Val av

 a) föreningens ordförande för en  d av et år1

 b) lalva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en  d av två år1

 c) 2 suppleanter (ersätare) i styrelsen för en  d av et år1

 d) 2 revisorer jämte suppleanter (ersätare) för en  d av et år. I deta val får inte styrelsens 

ledamöter delta1

 e) 3 ledamöter i valberedningen för en  d av et årg av vilka en ska utses  ll ordförande1 

samt

 f) ombud  ll möten där föreningen lar rät at vara representerad genom ombud. 
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13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller 

annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fatas om den inte 

varit med i kallelsen  ll mötet.

6 §  Valbarhet
Valbar  ll styrelsen ocl valberedningen är röstberätgad medlem av föreningen. Arbetstagare inom

föreningen får dock inte väljas  ll ledamot eller suppleant i styrelseng valberedningen eller  ll revisor

eller revisorssuppleant i föreningen.

7 §  Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna  ll extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig at kalla  ll extra årsmöte när en revisor eller minst en  ondel av föreningens

röstberätgade  medlemmar  begär  det.  Sådan  framställning  ska  avfatas  skrifligen  ocl  innelålla

skälen för begäran.

När styrelsen motagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte at

lållas inom två månader från erlållen begäran. Kallelse med förslag  ll föredragningslista för extra

årsmöte ska senast sju dagar före mötet  llställas medlemmarna på sät styrelsen bestämt. Vidare

ska  kallelse  ocl  förslag   ll  föredragningslista  publiceras  på  föreningens  lemsida  ocl  anslås  i

klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen at utlysa eller kalla  ll  extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta

åtgärder enligt föregående stycke.

Vid  extra  årsmöte  får  endast  den  eller  de  frågor  som  angets  i  förslaget   ll  föredragningslista

belandlas.

8 §  Beslut och omröstning 
Beslut fatas med bifallsrop (acklama on) eller om så begärs efer omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket ocl 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning

alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara an ngen absolut eller rela v.

Val avgörs genom rela v majoritet.  Med rela v majoritet menas at den (de) som erlållit  lögsta

antalet röster är vald (valda) oberoende av lur dessa röster förlåller sig  ll antalet avgivna röster. 

För beslut i  andra frågor än val  krävs absolut majoritetg  vilket innebär mer än lälfen av antalet

avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberätgad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid

mötetg om ordföranden är röstberätgad. Är mötesordföranden inte röstberätgad avgör loten. Vid

val ska i ländelse av lika röstetal loten avgöra.

9 §  Ikraftträdande
Beslut fatade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.
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4 kap  Valberedeieg

1 §  Sammansättning 
Valberedningen ska bestå av ordförande ocl 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen

ska sträva efer at kvinnor ocl mäng ocl olika åldersgrupper ska fnnas representerade.

Valberedningen  ska  sammanträda  när  ordföranden  eller  minst  lalva  antalet  ledamöter  så

bestämmer.

2 §  Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöteg ocl ska i deta arbete fortlöpande under

verksamletsåret följa styrelsens ocl revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet  llfråga dem vilkas mandatd utgår vid mötets

slutg om de vill kandidera för nästa mandatd. Därefer ska valberedningen informera medlemmarna

om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om at de lar rät at inkomma

med förslag på kandidater. 

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberätgade medlemmar sit förslagg

samt meddela namnen på de personer som i övrigt lar föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sit förslag beträfande

det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obelörigen röja vad de i denna egenskap fåt kännedom om.

5 kap  Revisioe

1 §  Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper ocl förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de lar at granska.

Revisorerna  lar  rät at fortlöpande  ta  del  av  föreningens  räkenskaperg  årsmötes-  ocl

styrelseprotokoll ocl övriga landlingar.

Föreningens  räkenskaper  för  det  senaste  verksamlets-  ocl  räkenskapsåret  ska  vara  revisorerna

 lllanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning ocl räkenskaper för det senaste verksamlets- ocl

räkenskapsåret samt  ll styrelsen överlämna revisionsberätelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 kap  Sttrelsee

1 §  Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor ocl mäng

ocl olika åldersgrupper ska fnnas representerade. 
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Styrelsen ska inom sig utse vice ordförandeg sekreterareg kassör ocl de övriga befatningslavare som

belövs.

Vid  förlinder  för  ledamot  ersäts  ledamoten  av  suppleant.  Om ledamot  avgår  i  för d  ersäter

suppleanten ledamoten för  den t.o.m. nästöljande årsmöte.

Styrelsen  får  utse  adjungerad  ledamot.  Sådan  ledamot  lar  ytrande-  ocl  förslagsrät men  inte

rösträt. Adjungerad ledamot får utses  ll befatning inom styrelsen. 

2 §  Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ ocl ansvarar för föreningens

angelägenleter.

Styrelsen  ska  –  inom  ramen  för  RF:sg  vederbörande  SF:s  ocl  förevarande  stadgar  –  svara  för

föreningens verksamlet samt  llvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt at

 se  ll at föreningen följer gällande förfatningar ocl andra bindande reglerg

 verkställa av årsmötet fatade beslutg

 planerag leda ocl fördela arbetet inom föreningen ocl för deta utarbeta arbetsordning samt

instruk oner för underliggande föreningsorgang

 ansvara för ocl förvalta föreningens medelg

 fortlöpande  informera  medlemmarna  om föreningens  angelägenleter  i  den  utsträckning

deta inte kan skada föreningens intresseng

  llställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 5 kap. 1 §g ocl

 förbereda årsmöte.

Ordföranden  ska  leda  styrelsens  arbete  ocl  bevaka  at styrelsen  fullgör  sina  uppgifer  enligt

föreningens stadgar ocl övriga för föreningen bindande regler ocl beslut. Har ordföranden förlinder

ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgiferna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer

nedan angivna uppgifer på sekreteraren ocl kassören. 

Sekreteraren:

 Förbereda styrelsens sammanträden ocl föreningens möteng

 föra protokoll över styrelsens sammanträdeng

 se  ll  at föreningens landlingar lålls ordnade ocl förvaras på et betryggande sät samt

ansvarar för at föreningens listoria dokumenterasg

 se  ll at fatade beslut verkställsg

 0m ordföranden inte bestämmer annatg underteckna utgående landlingarg

 årligen uppräta förslag  ll verksamletsberätelse för föreningeng

 föra medlemsförteckning.

Kassören:

 Se  ll at medlemmarna betalar beslutade avgifer  ll föreningeng

 se  ll at föreningen söker bidrag från statg kommun ocl idrotsorganisa oner med flerag

 svarar  för  föreningens  bokföring  vilket  innebär  skyldiglet  at föra  bok  över  föreningens

räkenskaperg
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 årligen uppräta balans- samt resultaträkningarg

 utarbeta underlag för budget ocl budgetuppföljningg

 se  ll at föreningens skaterg avgifer ocl skulder betalas i rät  dg

 i  förekommande  fall  uppräta  ocl  avge  allmän  självdeklara ong  särskild  uppgifg

kontrolluppgiferg  uppbördsdeklara oner  ocl  övriga  föreskrifer  inom  skate-  ocl

avgifsområdetg

 föra inventarieförteckningg i vilken också föreningens förvärvade priser införsg

 se   ll  at såväl  föreningens  medlemmar  i  föreningens  verksamlet  som  föreningens

byggnaderg idrotsmaterielg priser ocl övriga  lllörigleter är försäkrade på et betryggande

sät.

3 §  Kallelse, beslutförhet och omröstning
Styrelsen  ska  sammanträda  på  kallelse  av  ordföranden.  Ordföranden  är  skyldig  at kalla   ll

sammanträde då minst två ledamöter lar begärt det. Underlåter ordföranden at utärda kallelse får

de som gjort framställningen kalla  ll sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats ocl då minst lalva antalet ledamöter är

närvarande.  För  alla  beslut  krävs  at minst  lälfen av  styrelsens samtliga  ledamöter  är  ense om

beslutet. Vid lika röstetal lar ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta at ärende ska avgöras genom skriflig omröstning (beslut per capsulam)

eller vid telefonsammanträde eller med ljälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfatande enligt föregående stycke ska protokoll upprätas. Protokoll

ska  undertecknas  av  mötesordföranden  ocl  utsedd  protokollsekreterare.  Avvikande  mening  ska

antecknas i protokollet.

4 §  Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen  får  överlåta  sin  beslutanderät i  enskilda  ärenden eller  i  vissa  grupper  av  ärenden  ll

kommité eller annat organ eller  ll enskild medlemg anställd eller annan utsedd person.

Den  som  fatat  beslut  med  stöd  av  bemyndigande  enligt  föregående  stycke  ska  fortlöpande

underräta styrelsen lärom.
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