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§1

Föreningen skall drivas som ideell förening och




§2

främja och administrera cheerleading idrotten
informera och marknadsföra cheerleading idrotten
medverka vid utveckling av cheerleading idrotten.
Föreningens namn
Föreningens namn är Power Cheer Allstars och föreningen är hemmahörande
i Haninge.

§3

Medlemskap
a) Föreningen är öppen för alla barn och ungdomar som vill utöva cheerleading.
Föreningen är också öppen för stödjande medlemmar, d v s personer som vill stödja
idrotten genom att betala medlemsavgift.
Varje medlem har EN röst. Medlemskap vinns efter avlagd medlemsavgift.
b) Utträde anses ha skett på egen begäran om avgift ej erlagts efter påminnelse.
c) Uteslutning: Medlem får uteslutas om vederbörande uppenbart skadat föreningens
intresse.

§4

Information och kallelse
Föreningens information till medlemmar samt kallelser och protokoll distribueras
via hemsida, e-mail eller post.

§5

Styrelse
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter.
Ordförande utses av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.
Kassören och ordförande är var för sig firmatecknare.
Styrelseledamot och suppleant utses för två år.
Hälften av styrelsens ledamöter väljs varje årsmöte. Vid första årsmötet väljs
hälften av styrelsens ledamöter för ett år, hälften för två år.
Ordförande väljs för ett år.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Suppleanter kallas till styrelsens sammanträden.
Verksamhetsåret är från 1 juli till 30 juni.

§6

Medlemsmöte
Kallelse till medlemsmöte skall vara utskickat senast 30 dagar före mötet.
Medlemsmötet, som är årsmöte, skall hållas senast 3 månader efter verksamhetsårets utgång.

§7

Ärenden vid årsmötet

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens ekonomiska berättelse för senaste räkenskapsåret.
8. Revisorernas berättelse för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift.
11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande
verksamhets- och räkenskapsår.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Val av:
- föreningens ordförande för tid av 1 år
- halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
- en revisor för en tid av 1 år (i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga) samt
revisor suppleanter för 1 år.
- 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
14. Övriga frågor
Beslut i fråga om större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmar får inte fattas om den
inte finns med i kallelsen till mötet.
§8

Stadgeändringar
Stadgeändringar beslutas av årsmötet/alt extra årsmöte.

§9

Upplösning av föreningen.
Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§10

Valberedning
Valberedningen består av ordförande och ytterligare två ledamöter.
Valberedningens förslag till styrelse presenteras vid kallelse till årsmötet.
Valberedningen föreslår styrelseledamöter samt revisorer.

