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IK Hakarpspojkarna  STADGAR 
Supporterklubb 

 

IK Hakarpspojkarnas Supporterklubb bildades den 10 oktober 1985. 

Stadgarna reviderades vid årsmöte 10 mars 2022. 

 

§ 1 Syfte Att ekonomiskt stödja och stimulera IK 
Hakarpspojkarnas verksamhet. 

§ 2 Medlemskap Medlemskap erhålls så snart den av årsmötet fastställda 
årsavgiften erlagts och fortsätter så länge årsinbetalning 
sker. 

§ 3 Medlemsavgift Lägsta medlemsavgift för respektive verksamhetsår 
fastställs av årsmötet. 

§ 4 Verksamhetsår Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar 
kalenderår. 

§ 5 Årsmöte Ordinarie årsmöte avhålls under mars månad. Kallelse 
till årsmötet skall ske senast åtta dagar före mötet 
genom medlemsbrev och annons på klubbens hemsida. 

 Dagordning vid årsmötet: 

 1 Mötets öppnande 

 2 Fråga angående mötets behöriga utlysande 

 3 Fastställande av dagordning 

 4 Val av ordförande för mötet 

 5 Val av sekreterare för mötet 

 6 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet      

 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och 
balansräkningar för det senaste verksamhetsåret 
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 8 Revisorernas berättelse 

                                         9 Fastställande av balans-och resultaträkning 

 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid 
revisionen omfattar 

 11 Fastställande av medlemsavgifter för nästa år 

 12 Val av ordförande för en tid av ett år, val av halva 
antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, 
två revisorer för en tid av ett år. 

 13 Övriga frågor 

 14 Avslutning 

§ 6 Beslutsmässighet Årsmötet är beslutsmässigt med det antal 
röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

§ 7 Styrelsen Klubbens angelägenheter handläggs av styrelsen, 
bestående av ordförande samt 6-8 övriga ledamöter. 
Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade 
beslut, planera, leda och fördela arbetet inom klubben, 
ansvara för och förvalta klubbens medel samt förbereda 
årsmötet. 

§ 8 Firmatecknande Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen 
så bestämmer, av särskilt utsedda personer. 

§ 9 Konstituering Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare 
och kassör och de övriga befattningar som behövs. 

§ 10 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar får endast ske på ordinarie 
årsmöte och då med minst två tredjedels majoritet. 

§ 11 Avveckling Om klubben upphör, skall samtliga tillgångar överlåtas 
på IK Hakarpspojkarna. 

  

  


