Stadgar för idrottföreningen ”Stockholm Frontrunners IF”
Namn
§ 1. Föreningens namn skall vara ”Stockholm Frontrunners IF”, härefter kallad Föreningen.
Syfte
§ 2. Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden, med syfte att
organisera olika idrottsaktiviteter för sina medlemmar. Löpning och all sport är viktig men
socialt umgänge inom föreningen och med andra klubbar är också viktigt.
§ 3. Föreningen ser sig som en del i den International Frontrunners network, samarbetar
aktivt med centralorganisationen samt frontrunners systerklubbar runt om i världen.
(International Frontrunners is an affiliation of GLBT running/walking clubs that have organized in
many larger cities around the world.)

Säte
§4. Föreningen har sitt säte i Stockholm, i Stockholms kommun, Stockholms län.
Medlemskap
§ 5. Medlem i föreningen är den som har betalat den årliga medlemsavgiften som fastställs av
årsmötet. Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den sökanden kommer att
motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
§ 6. Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han inte heller ansvarar för
föreningens skulder.
Medel
§ 7. Medel för föreningens verksamhet skapas genom medlemsavgifter, olika bidrag, ideella
insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka
kostnader i verksamheten.
Årsmöte
§ 8. Föreningen skall hålla ett årsmöte som hålls i april. Kallelse till sammanträde skall utgå
minst 2 veckor i förväg och ske genom informationsdelning via kanaler som föreningen
vanligtvis har använt för kontakter med sina medlemmar.

Styrelsen
§ 9. Styrelsen väljs vid årsmötet. Styrelsen består av 3 till 8 ledamöter och 1 till 2 suppleanter.
Första gången väljs styrelsen på mötet på vilket föreningen bildas. Styrelsen utser inom sig
ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 av dess ledamöter
är närvarande. Styrelsen förfaltar föreningens tillgångar och sköter kontakter med
myndigheter samt ser till att föreningen har allt som behövs för löpande verksamhet.
Styrelsens ordförande äger 2 röster, alla andra styrelsemedlemmar har varsin 1 röst.
§ 10. Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under
förutsättning att besluten är enhälliga enligt styrelseprotokoll.
Firmatecknare
§ 11. Firman teckas av 2 styrelsemedlemmar tillsammans.
Revisor
§ 12. Vid varje årsmöte utses en revisor. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
Uteslutning
§ 13. Medlem som klart bryter mot Föreningens stadgar eller målsättning, kan av styrelsen
uteslutas.
Rösträtt
§ 14. Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten kan utövas genom bud (max 1
fullmakt per närvarande medlem). För att ha rösträtt måste medlem ha betalat
medlemsavgifter för det aktuella året.
Regler för ändring av stadgarna
§ 15. Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet. Minst 2/3 av antalen avgivna röster
måste bifalla förslaget.
Upplösning av föreningen
§ 16. Beslut om Föreningens upplösning kan endast göras på årsmöte. Minst 2/3 av antalet
avgivna röster måste bifalla förslaget.
§ 17. Vid upplösning av föreningen skall eventuella tillgångarna överlåtas till Riksförbundet
för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL).

Den 06 september 2014 på Zinkens Hotell och Vandrahem i Stockholm
Senast ändrat den 06.juni.2015 på föreningens extrastämma på Zinkens Hotell och
Vandrarhem i Stockholm

