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LUDVIKA ORIENTERINGSKLUBB 

Stiftad den 27 juni 1962 
har till ändamål att genom utövning av idrott och friluftsliv verka för 
höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt för främjande 
av god kamrat- och idrottsanda. 

 

MEDLEMSKAP 

§ 11 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat 
beslutanderätten till, efter att medlemsavgift har erlagts. 

Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot. 

Genom beslut å ordinarie möte kan medlem kallas till hedersledamot. 

§ 2 

Medlem, som vill utträda ur klubben gör skriftlig anmälan därom till 
styrelsen och är därmed omedelbart skild från klubben; eventuellt 
förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande. 

Om medlem inte betalat medlemsavgift, trots påminnelse från föreningen, 
under två på varandra följande år, får föreningen besluta om 
medlemskapets upphörande. 

 

§ 3 

Medlem, som icke i den ordning föreningsstadgar föreskriva, erlagt 
stadgad årsavgift eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som 
handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur klubben. 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till avgörande, förrän 
medlemmen ifråga beretts tillfälla att inom viss av styrelsen angiven 
tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i ärenden. 

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas 
vederbörande medlem. 

Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med klubben 
söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att denne inom 14 
dagar efter det han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen 
anmält besvär över detsamma. 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade 
årsavgifter, åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de 
förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphöra alla 
förpliktelser mellan klubben och den förutvarande medlemmen såvitt avser 
stadgeenliga avgifter. 

 

 
1 Oberoende av anvisningarna i denna paragraf kan förening 
i sina stadgar göra en uppdelning av medlemmarna i aktiva och passiva. 



MEDLEMSAVGIFTER 

§ 4 

Medlem erlägger en årsavgift som fastställes av årsmötet för grupperna 
vuxna, ungdomar 17 år eller yngre alternativt för hel familj. Avgifter 
skall inbetalas senast. 28 februari. 

Ständig ledamot erlägger en engångsavgift som fastställes å ordinarie 
årsmöte. 

Hedersledamot är befriad från avgifter. 

 

DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR 

§ 5 

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera klubben. 

§ 6 

Medlem äger icke rätt att på annat sätt än som föreskrifts i 
vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i 
tävlingar och uppvisningar som omfatta idrottsgrenar anslutna till 
riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet 
eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltaga. 

 

STYRELSEN 

§ 7 

Klubbens angelägenheter handhavas av en styrelse bestående av ordförande 
och minst fyra, högst åtta övriga ledamöter jämte två suppleanter. 

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland 
röstberättigade medlemmar. 

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant 
som enligt mellan suppleanterna bestämda ordning står i tur, såsom 
styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

§ 8 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig 
då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. 

§ 9 

Styrelsen skall verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess 
intressen. 

Ordföranden är klubbens officiella representant, leder styrelsens 
förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens 
frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. 

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt 
organisationsplan. 

§ 10 



Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. 
 
Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två 
styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda 
personer.  
 
Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska 
återrapportera till styrelsen. 

ÅRSMÖTEN 

§ 11 

Med klubben hålles dels ordinarie årsmöte i mars månad, dels extra möten 
när så erfordras. 

Tidpunkt och plats för mötena bestämmas av styrelsen under iakttagande 
att kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före 
mötet. 

§ 12 

Rösträtt tillkommer medlem som är 12 år eller äldre och som erlagt 
förfallna avgifter samt ständiga ledamöter. 

Rösträtt får utövas med fullmakt, dock max 2 fullmakter per närvarande 
medlem. 

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt. 

§ 13 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som 
är närvarande. 

§ 14 

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden: 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
2. Val av 

a. ordförande 
b. sekreterare för mötet. 

3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera 
protokollet. 

4. Styrelsens berättelse 
5. Revisorernas berättelse 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
7. Val av 

a. klubbens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid 
av ett år. 

b. fyra till åtta ledamöter av styrelsen för en tid av två år 
växelvis 

c. två suppleanter i styrelsen för en tid av två år växelvis; 
d. två revisorer för en tid av två år växelvis, i detta val får 

styrelsens ledamöter icke deltaga. 
e. valberedning 

8. Beslut om verksamhetsplan och budget 
9. Förslag, som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 

14 dagar (förslag om stadgeändring eller om upplösning av klubben 
minst 30 dagar) före mötet. 



 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION 

§ 15 

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med 
närmast följande årsmöte. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1.1 - 31.12. 

Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll mm tillhandahålles revisorerna 
senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. 

§ 16 

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper 
under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse senast sex dagar före ordinarie årsmöte. 

 

BESLUT 

§ 17 

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller 
sluten). 

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omförmäles i § 20 – 
genom enkel majoritet. 

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall 
det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten 
omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag. 

§ 18 

Beslut i fråga av större ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke 
varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte. 

 

STADGEFRÅGOR 

§ 19 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning får 
endast vid ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av 
dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande 
röstberättigade medlemmar. 

§ 20 

Beslut om upplösning av klubben skall innehålla föreskrift om användning 
av klubbens tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål och skall 
omedelbart delgivas vederbörande specialförbund medels bestyrkta 
avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av 
revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. 

§ 21 



Utöver dessa stadgar gälla riksidrottsförbundets stadgar, allmänna 
tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter samt vederbörande 
specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig 
ordning utfärdade föreskrifter. 

Ordförande och sekreteraren äro ansvariga för att ovannämnda stadgar, 
föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för 
föreningens medlemmar. 

§ 22 

Vid klubbmästerskapstävling fordras att minst två starter i resp klass 
för att mästerskapstecken skall utdelas. 
 


