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Idrottsföreningen För Alla Handikappade
Bildat den 13 oktober 1959

STADGAR
§ 1 Ändamål och uppgift
Har som ändamål att verka för medlemmarnas utövande av idrott för personer för
funktionsnedsättning och främjandet av god kamrat- och idrottsanda samt att sprida kunskap
om idrottens positiva effekter så väl för utövaren som för samhället i stort.
Föreningen ska i sin verksamhet verka för en dopingfri idrott.
§ 2 Målsättning
2:1
Den idrottsliga verksamheten bedrivs inom Stockholm och i sektionsform.
2:2
Sektionens uppgift är att på en viss ort (stadsdel, bostadsområde) samla medlemmar och
bereda dem tillfälle till idrottsutövning i former som är anpassade till deras möjligheter. Även
i andra former av fritidssysselsättning ge tillfälle till gemenskap och rikt kamratliv i enlighet
med föreningens målsättning.
2:3
För sektionens verksamhet ansvarar en ledare eller styrelse som väljs av medlemmarna i
densamma.
2:2
För sektionens verksamhet ansvarar en ledare som väljs vid ordinarie årsmöte.
Sektionsledaren skall utses av de medlemmar som är aktiva i den idrottsgren sektionen
omfattar och efter principer (stadgar) som godkänts av föreningens årsmöte.
2:3
Sektionens uppgift är att inom sig samla intresse för en speciell idrottsgren samt att bereda
medlemmarna tillfälle till träning och tävling i densamma.
2:4
Det åligger sektionsledaren att:
 anordna klubbmästerskap och andra tävlingar inom föreningen
 bevaka och anmäla till andra tävlingar till vilken styrelsen lämnat sitt medgivande
 ansvara för representationen utåt enligt styrelsens bestämmande
2:5
Föreningen skall verka för en integrering av idrott för personer med funktionsnedsättning.

§ 3 Medlemskap.
3:1
Medlem inväljs av styrelsen efter sektionsledarens förslag eller skriftlig anmälan av
medlemmen själv och antas vid ordinarie styrelsemöte.
3:2
Medlemmen skall erlägga fastställd medlemsavgift för att räknas som fullvärdig medlem.
3:3
Medlemmen är skyldig skall följa föreningens stadgar och beslut.
3:4
Medlem kan av styrelsen utses till hedersmedlem av IFAH.
3:5
Medlem som vill utträda ur föreningen skall muntligen eller skriftligen anmäla detta till
sektionsledaren eller styrelsen.
3:6
Medlem som inte betalt stadgad årsavgift eller som brutit mot föreningens stadgar eller
genom oskäligt uppträdande skadat föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Beslut om uteslutning av medlem kan inte ske förrän medlemmen haft tillfälle att yttra sig på
ordinarie styrelsemöte.
3:7
Medlem som resterar med medlemsavgiften mer än ett år skall anses utesluten ur föreningen.
3:8
Före detta medlem som önskar söka nytt medlemskap kan göra detta om fastställd
medlemsavgift betalas.
3:9
Det åligger sektionsledaren att vid vårsäsongens slut kontrollera att varje medlem som
tävlar/tränar har erlagt medlemsavgiften för innevarande år.
Sektionsledaren stämmer av detta med medlemsansvarig.

§ 4 Medlemsavgifter och medlemskort.
4:1
Medlem erlägger en årsavgift som fastställs vid ordinarie årsmöte.
4:2
Hedersmedlem är befriad från alla avgifter.
4:3
Medlemskorten är personliga och får inte utlånas.

§ 5 Deltagande vid tävlingar och uppvisningar
5:1
Medlem får inte utan styrelsen eller sektionsledarens medgivande representera föreningen.
§ 6 Styrelsen
6:1
Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst tre ledamöter. Styrelsen skall bestå av
kvinnor och män.
6:2
Styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.
6:3
Styrelsen väljer inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare som
behövs.
6:4
Mandattiden för en styrelseledamot är två år.
6:5
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutmässig då minst hälften av
antalet ledamöter är närvarande.
6:7
Styrelsen skall verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen.
6:8
Ordförande är styrelsens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar
att stadgarna efterlevs. I ordförandes frånvaro tillträder vice ordförande i hans ställe.
6:9
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för IFAH:s förvaltning.

§ 7 Möten
7:1
Föreningen håller ordinarie årsmöte under mars månad dels styrelsemöten och dels extra
möten när så erfordras.
7:2
Tid och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte skall tillställas
medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

§ 8 Årsmötet
8:1
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter samt hedersmedlem.
8:2
Rösträtt får utövas med fullmakt/person.
8:3
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.
8:4
Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
8:5
Vid lika röstetal gäller den mening som tjänstgörande ordförande företräder, om han är
röstberättigad, annars avgör lotten.
8:6
Förslag som väcks av styrelsen, sektionsledarna eller röstberättigad
medlem skall vara inlämnat minst 14 dagar före mötet
8:7
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
4. Fråga om mötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelse.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av
a) Ordförande för en tid av två år.
b) Kassör för en tid av två år
c) Minst tre ledamöter för en tid av två år
d) Två revisorer för en tid av ett år
e) En revisorsuppleant för en tid av ett år
I dessa val, punkt d) och e) får inte styrelsen delta.
f) Val av tre ledarmöter till valberedning för en tid av ett år, av vilka en skall utses
till ordförande.
8:8
Ordförande och kassör väljs växelvis vart annat år och sekreterare väljs samtidigt som
ordföranden.
8:9
Förslag om stadgeändringar eller upplösning av föreningen skall vara inlämnad minst
30 dagar före mötet.

§ 9 Verksamhetsår, räkenskapsår och revision
9:1
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.
9:2
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel samt övriga handlingar vilka är
nödvändiga för granskningen av styrelsens förvaltning skall ställas till revisorernas
förfogande senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.
9:3
Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sist
förflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen före ordinarie
årsmöte.

§ 10 Beslut
10:1
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten)
Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som nämns i § 11 – genom enkel majoritet.
10:2
Om det vid öppen votering, som inte avser val, skulle uppstå lika röstetal gäller den mening
som tjänstförande ordförande företräder. Vid val och sluten omröstning skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
10:3
Beslut får ej fattas i frågor som inte har behandlats av styrelsen eller som inte har varit
upptagna på föredragningslistan för årsmötet.

§ 11 Stadgefrågor
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast tas upp till
avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådant förslag erfordras beslut av minst
2/3 av vid mötet närvarande röstberättigande medlemmar. Beslut om stadgeändring skall
godkännas av Stockholms Handikapp Idrottsförbund innan de träder i kraft.
§ 12 Upplösning
Vid beslut om föreningens upplösande skall föreningens tillgångar och handlingar överlämnas
till Stockholms Parasportsförbund.

