§1 Föreningens namn, hemort och språk
Föreningens namn är IFK Mariehamn Fotboll r.f.
Föreningens hemort är Mariehamn.
Föreningens språk är svenska, främst med avseende på protokoll och andra officiella
dokument.

§ 2 Föreningens ändamål och verksamhetsform
Föreningens ändamål är att följa de ändamål som uppsatts för Idrottsföreningen
Kamraterna, Mariehamn (l.F.K.) r.f., som utgör dess andliga moder. Ändamålet är vidare att
på Åland existera för utövandet och främjandet av fotboll och därtill hörande verksamhet, för
väckandet och höjandet av intresset för fotboll och annan idrott samt därtill hörande
verksamhet, för utbildandet av idrottare samt för verkandet för gott kamratskap.
Föreningens verksamhet är till sin natur allmännyttig och eftersträvar inte att skapa vinst.
Föreningen kan utöva näringsverksamhet som är ringa och direkt förknippad med sin
huvudsakliga verksamhet. Föreningen kan också inneha, förvärva och avyttra fast egendom
och värdepapper samt motta och förvalta gåvor och donationer för sin verksamhet.
Föreningen har sitt ursprung enligt skilt avtal i Idrottsföreningen Kamraterna, Mariehamn
(l.F.K.) r.f, som registrerades under nummer 11.242 den 12 november 1925, vilken förening
är grundande medlem i denna förening IFK Mariehamn Fotboll r.f.
För att förverkliga sitt syfte arrangerar föreningen idrottsevenemang och därtill anknuten
verksamhet.

§ 3 Medlemmar
Personer och rättsgiltiga samfund som antar föreningens ändamål och stadgar, samt betalar
medlemsavgift, kan bli medlem i föreningen. Stödmedlem kan bli personer eller rättsgiltiga
samfund som vill stöda föreningens verksamhet. Till hedersmedlem kan föreningens möte
på framställning av styrelsen kalla en person som avsevärt har främjat och stött föreningens
verksamhet.
Föreningens medlemmar och förslag till hedersmedlemmar godkänns av styrelsen på
ansökan.
Personer som deltar i föreningens aktiviteter ska vara medlem i föreningen.
§ 4 Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta hos
föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens möte anmäla om
utträde för anteckning i protokollet.
Medlem kan också uteslutas på viss tid eller för gott av föreningsmötet på förslag av
styrelsen, ifall medlem fortsättningsvis bryter mot föreningens ändamål, dess stadgar eller
lagen.

Medlem i föreningen utesluts om medlemsavgiften inte betalats under två år i följd.

§ 5 Anslutnings- och medlemsavgift
Årsmötet beslutar om storleken/storlekarna av en eventuell anslutningsavgift och om den
årliga medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna.
Hedersmedlem betalar ingen avgift.

§ 6 Styrelsen
Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen bestående av tre (3) till tio (10) ordinarie
medlemmar, som alla väljs på årsmötet. Styrelsens mandatperiod är ett år.
Verksamhetsperioden börjar när årsmötet har avslutats och slutar vid slutet av nästa års
årsmöte.
Styrelsens ordförande väljs av årsmötet. Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt
utser inom sig en sekreterare och/eller en kassör samt vid behov inom eller utom sig andra
nödvändiga funktionärer.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då h e n har förhinder, på kallelse
av vice ordföranden då denne anser att det behövs, alternativt då minst hälften av
styrelsemedlemmarna så kräver. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess
medlemmar är närvarande. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller
jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten.

§ 7 Rätt att teckna föreningens namn
Föreningens namn tecknas av två styrelsemedlemmar tillsammans, av vilka den ena bör
vara antingen ordförande eller vice ordförande.
Styrelsen kan även bevilja någon person en personlig rätt att teckna föreningens namn.

§ 8 Räkenskapsperiod och revisorer
Föreningens räkenskapsperiod är 1.11.-31.10.
Bokslutet jämte nödvändiga handlingar och styrelsens årsberättelse ska överlämnas till
revisorerna senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska ge sitt utlåtande skriftligen till
styrelsen senast två veckor före årsmötet.
Föreningen har 1-2 revisorer och 0-2 revisorssuppleanter vilka väljs av årsmötet. I fall det
endast valts en revisor och denna inte är ett godkänt revisorssamfund, väljs minst en
revisorssuppleant.

§ 9 Kallelse till föreningens möten
Föreningens möten hålls i Mariehamns stad, om inte annat meddelas i möteskallelsen.
Möteskallelsen till föreningens möten ska skickas till alla medlemmar senast sju (7) dagar
före mötet per post eller e-post till den adress som medlem meddelat föreningen eller
senast sju (7) dagar före mötet genom en annons i en dagstidning som utkommer på

föreningens hemort.

§ 10 Föreningens möten
Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag inom fyra (4) månader
från utgången av räkenskapsperioden.
Ett extra möte hålls då föreningens möte så beslutar eller då styrelsen anser att det finns
skäl därtill eller då minst en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar
skriftligen kräver det av styrelsen för ett särskilt angivet ärende. Mötet ska hållas inom trettio
(30) dagar från den tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen.
Vid föreningens möten har varje medlem som har betalat sin medlemsavgift en röst.
En medlem kan även utöva rösträtt genom fullmakt. En enskild medlem får dock inte rösta
med flera än en fullmakt.
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i stadgarna, den åsikt som har
understötts av mer än hälften av de givna rösterna. Om rösterna faller jämnt avgör den
mening som mötets ordförande meddelar att han eller hon omfattar. Vid val avgör emellertid
lotten.

§ 11 Årsmöte
Vid föreningens årsmöte handläggs nedanstående punkter:
I. öppnas mötet och konstateras dess laglighet och beslutförhet;
Il. väljs mötesfunktionärer (mötesordförande, protokollförare och 1-2 protokolljusterare samt
vid behov skilda 1-2 rösträknare);
Ill. konstateras identiteten av närvarande representant för Idrottsföreningen Kamraterna,
Mariehamn (l.F.K.) r.f som har tal- och rösträtt;
samt behandlas följande ärenden:
a) presentation av styrelsens årsberättelse;
b) presentation av bokslutet och revisorns/revisorernas utlåtande;
c) beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och
andra ansvarsskyldiga;
d) fastställande

av föreningens

anslutnings- och medlemsavgift samt den eventuella

stödmedlemsavgiftens grunder och storlek för påföljande år;
e) fastställande av antalet styrelsemedlemmar och val av styrelsens ordförande och övriga
styrelsemedlemmar;
f) val av 1-2 revisorer och 0-2 revisorssuppleanter;
g) fastställande av eventuellt arvode till styrelsemedlemmar och revisorer;
h) val av representant för föreningen till Idrottsföreningen Kamraterna, Mariehamn (l.F.K.) r.f
:s styrelse;
i) behandling av övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte ska
h e n skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i

möteskallelsen.

§ 12 Vidlyftiga frågor
I frågor som gäller upptagande av stort lån eller åtagande som annars är av vidlyftig natur
eller omfattande karaktär, bör styrelsens beslut eller förslag i ärendet underkastas årsmötets
godkännande för att vara giltigt, utom i det fall att ärendet inte tål dröjsmål, varvid styrelsens
beslut gäller.

§ 13 Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen
Beslut om ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen ska fattas vid två därpå
följande föreningsmöten med minst två tredjedelars (2/3) majoritet av de röster, som getts
vid omröstningen på vartdera mötet. I möteskallelsen ska nämnas om förslag till ändring av
stadgarna eller upplösning av föreningen.
Om föreningen hotar att upplösas eller annars upphör att existera, skall föreningens styrelse
omedelbart sammankalla föreningsmötet för att besluta om huruvida föreningen upplöses.

Då föreningen upplöses skall föreningens egendom och övriga tillgångar oavkortat tillfalla
Idrottsföreningen Kamraterna, Mariehamn (I.F.K.) r.f. eller dess lagliga efterträdare, eller om
denna inte finns, i första hand till Ålands ldrott eller dess lagliga efterträdare och i andra
hand inom Ålands Lyceum verksam svensk idrottsorganisation.

