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STADGAR 2021 

§1 Föreningens namn 
Föreningens namn är Legacy Allstars– Nyköpings cheerleading och gymnastikförening 

§2 Föreningens säte 
Styrelsen har sitt säte i Nyköping. 

§3 Föreningsform 
Föreningen är en ideell förening. 

§4 Ändamål 
Föreningen har som ändamål att utöva cheerleading och gymnastik på träning, tävling och 
uppvisning. 

§5 Alkohol och droger 
Alla sorters droger är förbjuden inom föreningens verksamhet. 

§6 Rasism 
All sorts rasism är förbjuden inom föreningen. 

§7 Oberoende 
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden 

§8 Verksamhetsår 
Verksamhetsåret är 1 juli till 31 juni. 

§9 Medlemskap 
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar, föreningens ordningsregler och 
betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet och kommer då 
att gälla för kommande tävlingsår, dvs.aug-juni. Alla är välkomna om man uppfyller rätt 
åldersgräns. 

§10 Uteslutning 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att 
betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller 
ändamål,eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Om tillräckliga skäl för uteslutning 
inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning. Beslut om uteslutning 
eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att 
yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall 
skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet 
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.Avstängd 
medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så 
utesluts medlemmen. 
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§11 Utträde 
Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala 
stadgade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet och ändamål eller uppenbarligen
skadat föreningens intresse

§12 Inbetalningar 
Alla betalningar ska vara inne senast fem veckor efter information om betalning. Om 
betalningarna inte är betalda efter fem veckor, får inte eleven deltaga på träningar förrän 
inbetalning skett. Påminnelse om betalning skickas ut efter att den femte veckan är avslutad. 

§13 Styrelsen 
Styrelsen ansvarar för föreningens: 
Verksamhet och att den bedrivs på ett bra sätt, förvaltning, medlemslista, medlemsvärvning, 
bidragsansökningar, beslut som tas på årsmöten, verksamhetsberättelse, bokslut, stadgar och 
regler och att de följs. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, 
sekreterare och en till fem ledamöter (även suppleanter om det skulle behövas.) Till sin hjälp 
ska styrelsen ha två till tre ansvarsposter. Alla ledamöter och sekreterare i styrelsen väljs på 
ett år. Ordförande och kassör väljs på 2 år. Ordföranden är föreningens officiella representant.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens 
stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Se till att föreningens 
handlingar hålls ordnade och förvaras på ett säkert sätt. Se till att fattade beslut har verkställts.
Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen 
skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer 
nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören. Sekreteraren ska föra protokoll över 
styrelsens sammanträden och årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för 
föreningen. Kassören ska föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar 
beslutade avgifter till föreningen, se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och 
idrottsorganisationer m.fl, svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra 
bok över föreningens räkenskaper, årligen upprätta balans- samt resultaträkningar, utarbeta 
underlag för budget och budgetuppföljning samt se till att föreningens skatter, avgifter och 
skulder betalas i rätt tid. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är 
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats. För alla beslut krävs att minst hälften av 
styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden 
beslutanderätt. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare.

§14 Ordinarie årsmöte 
Ordförande beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar 
meddelas minst två veckor i förväg. Årsbokslut ska vara tillhanda revisorn senast två veckor 
innan ordinarie årsmöte 
Följande ärenden ska alltid behandlas och protokollföras på ordinarie årsmöte: 
Mötets öppnande
Val av mötets ordförande och mötets sekreterare 
Val av minst två protokolljusterare och rösträknare 
Mötets behörighet 
Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
Ekonomisk berättelse för förra året  
Revisorernas berättelse för förra året 
Ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Årets verksamhetsplan 
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Årets budget och fastställande av medlemsavgift 
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 
Vall av årets styrelse: 
a. Ordförande b. vice ordförande c. sekreterare d. kassör e. 1-5 ledamöter 
Val av årets revisor 
Val av årets valberedare, om möjligt 2-3 stycken 
Övriga frågor 
Mötets avslutande 
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på 
mötet. 

§15 Rösträtt 
Endast fullt betalande närvarande medlem har rösträtt på årsmöte. Medlem som inte har 
rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. På styrelsemöten har endast närvarande ur 
styrelsen rösträtt. 

§16 Rösträkning 
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel majoritet om inget 
annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid 
lika röstetal på årsmöte läggs förslag ner. Vid lika röstetal under styrelsemöte är 
mötesordförandes röst avgörande. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så 
begärs efter omröstning (votering). Val sker med sluten omröstning och avgörs genom relativ 
majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald 
(valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i 
andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster. Beslut bekräftas med klubbslag. 

§17 Valberedning 
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte om 
möjligt två eller tre valberedare. Valbar är medlem i föreningen. Senast en vecka före 
årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

§18 Motionsrätt 
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motion till föreningens årsmöte. Motionen ska
vara underskriven av minst en motionär. Motionen ska vara styrelsen tillhanda minst 10 dagar
före årsmötet. 

§19 Revisorer/ Revision 
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmöte en eller två 
revisorer. Valbar är myndig person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara 
medlem i föreningen. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, 
årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.Föreningens räkenskaper skall vara 
revisorerna tillhanda senast en 14 dagar före Årsmötet. 

§20 Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger 
kan annan person utses att teckna föreningens firma. 
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§21 Extra årsmöte 
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst en tredjedel 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. 

§22 Stadgeändring 
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. Förslag till ändring av dessa stadgar får förutom av
styrelsen, skriftligen framläggas av medlemsförening senast två månader innan årsmöte.
För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av årsmöte med minst 2/3 enligt röstlängd.

§24 Upplösning 
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska 
behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem 
medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. 
Därefter ska föreningens tillgångar gå tillverksamhet i enlighet med föreningens syfte. I första
hand till något som gynnar föreningens medlemmar. Hur detta ska ske beslutas på det sista 
årsmötet.
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