
Stadgar Göteborg Lacrosse

§1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Göteborg lacrosse med smeknamnet Seadrakes.
Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun.

§2 Syfte

Föreningens syfte är att främja och utveckla
intresset för lacrosse hos medlemmarna och allmänhetens kännedom om lacrosse.

Föreningen fullföljer sitt syfte primärt genom att bedriva träning och matcher.

§3 Verksamhets– och räkenskapsår

Föreningens verksamhets– och räkenskapsår är 1 januari till 31 december.

§4 Medlemskap och sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till
föreningen, eller om föreningen väljer att inte ha en avgift, årligen tar aktiv ställning till
medlemskapet.

Ansökan om medlemskap får avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta
föreningens ändamål eller intressen. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas
av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs då
avstängningen eller så utesluts medlemmen.

Styrelsen eller årsmötet kan upphäva avstängning och uteslutning.
Hedersmedlem utses genom beslut på årsmöte. Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

§5 Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
Kallelse till årsmötet ska av styrelsen senast tre veckor före mötet delges medlemmarna. Har
förslag väckts om stadgeändring eller nedläggning av föreningen eller annan fråga av väsentlig
betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. 

Närvaro– och yttranderätt vid årsmöte har samtliga medlemmar. Röstberättigad är närvarande
medlem som erlagt medlemsavgift före årsmötet. Röstning via ombud är ej tillåtet.

Följande punkter ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd för mötet
3. val av mötets ordförande



4. val av mötets sekreterare
5. val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. fråga om mötets utlysande
7. styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
8. ekonomisk berättelse för det senaste verksamhetsåret
9. revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
10. ansvarsfrihet för förra årets styrelse
11. fastställande av nästkommande års medlemsavgift
12. val av föreningens styrelse

a) val av ordförande
b) val av kassör
c) val av övriga ledamöter

13. val av sektionsordföranden för respektive sektion
14. val av revisor
15. val av valberedare
16. behandling av styrelsens förslag samt motioner
17. fastställande av årets verksamhetsplan
18. övriga frågor
19. mötets avslutande

§6 Extra årsmöte

Om styrelsen vill, eller revisorer eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska
styrelsen kalla till extra årsmöte. Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta
kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i
förväg.

På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§7 Styrelse

Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, föreningens beslutande organ och ansvarar för driften
av föreningen och dess verksamhet.

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör samt minst två ledamöter. Varje sektion bör
finnas representerad med minst en ledamot. Vid behov kan ytterligare ledamöter väljas in.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Samma
person får inte ha flera poster i styrelsen.

§8 Valberedning

För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller
flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Om årsmötet inte utser någon valberedning
ansvarar styrelsen för att ta fram förslag på personer till ovan nämnda val.

§9 Revisorer



För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar som krävs för att kunna genomföra sin granskning.

§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger
kan styrelsen utse annan person att teckna föreningens firma.

§11 Röstetal

Beslut på årsmöte fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning
(votering). Vid omröstning som avser val kan, om minst en medlem begär detta, röstningen ske
med slutna valsedlar.

Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om
inte annat explicit anges in annan paragraf dessa stadgar. Nedlagda röster räknas ej. Varje
närvarande person med rösträtt har en röst. Röstning med ombud är inte tillåtet. Vid lika
röstetal får slumpen avgöra. Vid styrelsemöten äger ordförande utslagsröst.

Vid sektionsårsmöten som hålls som en del av föreningens årsmöte äger endast sektions 
medlemmar rösträtt.

§12 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte.

För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring
ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen
antas enhälligt.

Ändring av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§12) och upplösning (§13)
kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§13 Upplösning

Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska 
behandlas måste framgå av kallelsen.

För att vara giltig måste upplösningen godkännas med två tredjedelar av antalet röster.

Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till
verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§14 Stadgetolkning



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. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning
av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i
stället avgöras i enlighet med vad som anges i skiljeklausul (§15).

§15 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist
skall, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna
för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den
skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare,
delas lika mellan parterna.

§16 Sektioner

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas på årsmöte.

Föreningen har följande sektioner:
• Seniorlag, herr
• Seniorlag, dam
• Ungdomslag

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordförande som väljs av
föreningens årsmöte. Ytterligare ledamöter väljs på sektionens årsmöte. Föreningens styrelse
har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

Sektioner har rätt att ta ut en spelaravgift av sektionens medlemmar utöver den medlemsavgift 
som föreningen tar ut.

§17 Sektioners årsmöte

Sektioner ska varje år hålla årsmöte senast 30 april. Sektionsstyrelsen beslutar om tid och
plats. Om sektionsstyrelsen så anser kan sektionens årsmöte hållas som en del av föreningens
ordinarie årsmöte. I sådana fall är det endast frågor om fastställande av medlemsavgift och val
av sektionsstyrelse som behandlas.

Närvaro– och yttranderätt vid årsmöte har samtliga medlemmar i föreningen. Röstberättigad är
närvarande sektionsmedlem som erlagt medlemsavgift före årsmötet. Röstning via ombud är ej
tillåtet.

Följande punkter ska alltid behandlas på årsmöte om det inte hålls som en del av föreningens
årsmöte:

1. mötets öppnande
2. fastställande av röstlängd för mötet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av två justeringsmän tillika rösträknare



6. fråga om mötets utlysande
7. fastställande av nästkommande års spelaravgift
8. val av sektionsstyrelse

a) val av ledamöter
9. övriga frågor
10. mötets avslutande

§18 Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse ska, i särskilt styrdokument eller på annat lämpligt sätt, fastställa de
befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.


