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VANDRARFÖRBUND
Fastställda på årsmötet den 7 mars 2018
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STADGAR FÖR STOCKHOLMS GÅNG O VANDRARFÖRBUND
§ 1 Stadgar

Stockholms Gång- och Vandrarförbund skall utöver dessa stadgar
även följa Svenska Gång- och Vandrarförbundets (SGVF) stadgar
samt RF:s stadgar, vision och värdegrund.
§ 2 Uppgift

Stockholms Gång- och Vandrarförbund har till uppgift att främja och
administrera gångsport och organiserad vandring i
Stockholmsdistriktet.
§ 3 Sammansättning

Stockholms Gång och Vandrarförbund består av ideella föreningar i
distriktet som är anslutna till Svenska Gång- och Vandrarförbundet.
§ 4 Beslutande

Stockholms Gång- och Vandrarförbund beslutande organ är:
1. Förbundsmötet.
2. Extra förbundsmötet.
3. Förbundsstyrelsen.
§ 5 Verksamhets och räkenskapsår

Skall vara 1 januari – 31 december.
§ 6 Motioner

Motioner inlämnade av styrelsen eller förening skall vara förbundet
tillhanda senast två veckor före mötet. Styrelsen yttrar sig över varje
motion och årsmötet beslutar.
§ 7 Stadgeändring

Förslag på stadgeändring skall vara förbundet tillhanda senast den 31
januari. Styrelsen yttrar sig över stadgeändring och årsmötet beslutar.
§ 8 Årsmötet

Förbundet skall hålla årsmöte senast den 31 mars. Kallelse till
årsmöte skall vara föreningarna tillhanda senast 3 veckor före mötet.
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden.
Varje förening har en röst och utser högst två ombud, vilka skall vara
röstberättigade medlemmar av föreningen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Upprop och fullmaktsgranskning
Fastställande av föredragningslista.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det
gångna året.
7. Revisorernas berättelse.
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
9. Behandling av styrelsens förslag och inkomnade motioner.
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10.
11.
12.
13.
14.

Val på ett (1) år av Förbundets ordförande.
Val på två (2) år av halva antalet övriga styrelseledamöter
Val på ett (1) år av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant.
Val på ett (1) år av minst två (2) i valberedningen.
Behandling av verksamhetsplan för kommande
verksamhetsår.
15. Behandling av budget för det närmaste verksamhetsåret.
16. Utmärkelser.
17. Årsmötets avslutande.
§ 9 Extra årsmöte

Styrelsen kan då den finner nödvändigt eller då minst 2/3 av
förbundets röstberättigande föreningar så påfordrar sammankalla till
extra årsmöte
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan angivna ärenden
avgöras.
Kallelse jämte föredragningslistan skall vara föreningarna tillhanda
senast 7 dager före extra årsmötet.
§ 10 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och fyra (4) eller sex (6) ledamöter.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt
fördelar i övrigt arbetet mellan ledamöterna.
Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott (VU) med
ordförande och två (2) ledamöter.
Styrelsen har rätt att tillsätta erforderliga projektledare kommittéer
eller andra hjälporgan och även utfärda instruktioner för dessa.
§ 11 Styrelsesammanträden; kallelse; beslutsmässighet

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år. Sammanträde kan ske
per telefon.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är, då samtliga
kallats beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.
§ 12 Styrelsens åliggande

1. Verkställa årsmötets beslut.
2. Föranstalta om DM och andra tävlingar enligt RF:s och
Svenska Gång o Vandrarförbunds bestämmelser.
3. Bereda ärenden och inkomma med förslag, som skall
föreläggas Förbundets årsmöte.
4. Avge stadgeenliga rapporter till SGVF samt tillhandagå
övriga idrottsorganisationer med upplysningar och yttrande.
5. Hålla sig väl orienterad om verksamheten i de anslutna
föreningarna inom distriktet.
6. Handha och ansvara för Förbundets medel och fastställa
budget för närmaste verksamhets- och räkenskapsår.
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7. Utse ombud till möten i de organisationer Förbundet får
representeras.
8. I övrigt sköta löpande ärenden samt föra protokoll och
erforderliga böcker rörande ekonomi, tävlingar mm.
9. Bereda och utdela utmärkelser.
§ 13 Styrelsens arbetsår

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från ordinarie förbundsmöte till
och med ordinarie förbundsmöte följande år.
§ 14 Revision

Det åligger Stockholms Gång o Vandrarförbunds revisor att granska
Förbundets förvaltning och räkenskaper.
Senast 30 dagar före årsmötet skall till revisorn överlämnas
räkenskaper och handlingar. Dessa, jämte revisionsberättelse, skall
efter verkställd revision vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före
årsmötet.
§ 15 Valberedningen

Valberedningen utgörs av minst två (2) ledamöter.
Valberedningen skall senast 7 dagar före årsmötet tillställa
föreningarna sitt förslag på samtliga föreslagna personer.
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