Protokollsutdrag

Utdrag ur protokoll fört vid ordinarie årsmöte för Stockholms Fäktförbund
(tidigare Östsvenska Fäktförbundet) den 25 mars 2009, i Stockholms
Idrottsförbunds lokaler, Smidesvägen 5 i Solna.
Närvarande;
Representanter för samtliga 7 fäktklubbar i Stor-Stockholm.
==============================

Punkt 17: Justering av förbundets stadga med anledning av Gotlandsklubbarnas
bildande av eget distrikt och därav följande namnändring
Redogjorde avgående ordföranden Bengt Sjögren för behovet av att justera
förbundet stadgar med anledning av Gotlandsklubbarnas bildande av eget
distrikt.
Konstaterades det naturliga att byta namn på förbundet från Östsvenska
Fäktförbundet till Stockholms Fäktförbund och noterades att namnet redan
används i dagligt tal.
Beslutades att anta ny stadga i enlighet med bilaga.

Beslutades att förklara punkten omedelbart justerad, vilket bifölls av de av mötet
utsedda justeringsmännen, Urban Engström, VF och Daniel Oliversson, SSIF.
==============================
Vid protokollet:

Peter Ejemyr, VF
Årsmötessekreterare

Stadgar för Stockholms Fäktförbund
- antagna vid ordinarie årsmöte 2009-03-25
Kapitel 1 Allmänna bestämmelser
1§

Uppgift/Ändamål
Stockholms Fäktförbund (StFF) skall, enligt dessa stadgar och
Svenska Fäktförbundets (SvFF) stadgar, såsom Svenska
Fäktförbundets regionala organ arbeta i enlighet med detta
Förbunds ändamål.

2§

Sammansättning
StFF omfattar de föreningar som är medlemmar i SvFF och som
har sin hemvist inom distriktets geografiska område.

3§

Verksamhetsområde
Distriktförbundets verksamhet utövas inom det
verksamhetsområde som enligt 1 kap. 1.5 § i SvFF:s stadgar
omfattar Stockholms län.

4§

Stadgar
Ändringar och tillägg till dessa stadgar får beslutas av StFF:s
årsmöte och skall godkännas av SvFF.
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet
avgivna röster.

5§

Beslutande organ
Årsmötet, extra årsmöte och styrelsen är StFF:s beslutande organ.

6§

Verksamhetsår, räkenskapsår och arbetsår
StFF:s verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till årsmötet
påföljande år.

7§

8§

9§

Sammansättning av styrelsen mm
StFF skall verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och
andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet mellan
kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
Firmateckning
StFF:s firma tecknas av två styrelseledamöter var för sig. Dessa
utses vid konstituerande möte.
Övriga regelverk
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter
och anvisningar samt SvFF:s stadgar, tävlingsreglemente och
övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Kapitel 2
1§

Årsmötet

Tidpunkt och kallelse
StFF:s årsmöte äger årligen rum vid en tidpunkt som styrelsen
bestämmer. Mötet skall dock hållas före Stockholms
Idrottsförbunds årsmöte.
Kallelse till årsmötet jämte förslag till föredragningslista skall av
StFF tillställas föreningarna senast fyra veckor före mötet. Förslag
om stadgeändring eller annat förslag av väsentlig betydelse för
StFF eller dess föreningar skall utsändas tillsammans med
kallelsen.
Verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen samt gällande
röstlängd, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget
samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens
kommentarer skall finnas tillgängliga för föreningarna senast 21
dagar före mötet. I kallelse skall anges var dessa handlingar finns
tillgängliga.

2§

Förslag till ärenden att behandla vid årsmötet
Förslag till ärenden att behandla vid årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast sex veckor före mötet.

3§

Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet består av ombud för distriktets föreningar. Varje förening
äger utse högst två ombud vilka skall vara röstberättigade
medlemmar av föreningen.

Ombud får representera endast en förening och får inte vara
ledamot av StFF:s styrelse. Årsmötet är beslutsmässigt med det
antal ombud som efter kallelse i laga ordning deltar i årsmötets
beslut.
4§

Rösträtt
Rösträtten bestäms genom röstlängd, som upprättas av SvFF.
Röstlängden upptar de föreningar, som senast 1 januari fullgjort
stadgeenliga skyldigheter mot SvFF och StFF. Röstlängden gäller
oförändrad till dess ny röstlängd erhållits.
Varje röstberättigad förening har en röst.
Om förening deltar med 2 ombud äger föreningen att bestämma
rösternas fördelning mellan ombuden. Föreningen skall inge
skriftlig fullmakt för sitt ombud. I fullmakten skall anges ombudets
rätt att utöva föreningens rösträtt om denne är annan än
föreningens ordförande.

5§

Ärenden vid StFF:s årsmöte
1 Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd
2 Fastställande av föredragningslistan för mötet
3 Fråga om mötets behöriga utlysande
4 Val av ordförande för mötet
5 Val av sekreterare för mötet
6 Val av två justeringsmän samt erfoderligt antal rösträknare
7 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
8 Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret
9 Revisorernas berättelse för samma tid
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
11 Val på ett år av ordförande, som tillika är styrelsens ordförande
12 Val av på två år av övriga vid följande årsmöte
13 Val av ett år av minst en revisor och en revisorssuppleant
14 Val av valberedning
15 Fastställande av årsavgift till StFF
16 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för det inledda
räkenskapsåret
17 Behandling av ärenden, som inkommit till styrelsen senast sex
veckor före mötet
18 Behandling av ärenden, som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
Ärenden av ekonomisk natur, som inte upptagits på
föredragningslistan, får dock inte avgöras

19 Beslut om val av ombud till Stockholms Idrottsförbunds
årsmöte jämte suppleanter
20 Beslut om val av ombud till SvFF: s årsmöte jämte suppleanter
6§

Extra årsmöte
StFF:s styrelse kan sammankalla till extra årsmöte. Sådant möte får
dock ej äga rum på en dag för Stockholms Idrottsförbunds årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller
minst en tiondel av röstberättigade medlemsföreningar begär det.
Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran.
När styrelsen har mottagit en begäran om extra årsmöte skall den
inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom 2 månader
från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista skall
tillställas röstberättigade föreningar senast sju dagar före mötet.
Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får de som
gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna
ärenden avgöras.

7§

Beslut om omröstning
Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.
Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid
omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan
vara antingen relativ eller absolut.
Val avgörs genom relativ majoritet. För beslut i andra frågor än val
krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär skall dock
val ske slutet. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika
röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han
eller hon är röstberättigad, annars avgörs lotten. Vid val skall vid
lika röstetal lotten avgöra.

8§

Ikraftträdande
Beslut fattade vid mötet gäller från mötets avslutande om inte
annat bestämts.

Kapitel 3 Valberedning
1§

Sammansättning
Valberedningen utgörs av ordföranden och en övrig ledamot som
väljs av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när någon av ledamöterna begär
det.

2§

Åligganden
Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem
vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för
nästkommande mandatperiod.
Senast sex veckor före årsmötet skall valberedningen meddela
röstberättigade föreningar vilka som står i tur att avgå och namnen
på dem so avböjt återval.
Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen
delge röstberättigade föreningar sitt förslag beträffande varje val
enligt 2 kap 5 §, punkterna 11-13.
Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i
denna egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet
skall protokollet överlämnas till styrelsen.

3§

Förslagrätt till valberedningen samt nominering vid årsmötet
Röstberättigad förening får senast fyra veckor före årsmötet till
valberedningen meddela sitt förslag på personer för valen enligt 2
kap 5 § punkterna 11-13.
Innan nomineringen börjar vid årsmötet, skall valberedningen
meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma.
Kandidatnominering är fri vilket innebär att ombud äger rätt att
nominera personer utöver de som föreslagits till valberedningen.

Den som vid mötet föreslår kandidat som inte närvarande skall ha
försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Kapitel 4 Revisorer och revision
1§

StFF:s revisorer, av vilka en utsetts enligt 11 kap 6 § i RF:s stadgar
av Stockholms Idrottsförbund, skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper.
Styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna
senast en månad före årsmötet och skall efter verkställd revision,
med revisorernas berättelse vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar
före årsmötet.

Kapitel 5
1§

Distriktsförbundets (StFF) styrelse

Styrelsens sammansättning
Styrelsen, som skall bestå av kvinnor och män, utgörs av
ordförande och sex till tio ledamöter, valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt tillsätter sekreterare
och kassaförvaltare.
Styrelsen äger inom sig utse ett arbetsutskott med ett antal
ledamöter, som är mindre än styrelsens halva numerär. Styrelsen
får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan
person har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
En av årsmötet utsedd hedersledamot har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt.

2§

Valbarhet
Valbar är varje i Sverige permanent bosatt person som är medlem i
en av SvFF ansluten förening.
Ledamot av StFF styrelse är inte valbar som revisor eller ersättare
för revisor.
Arbetstagare hos StFF eller SvFF får icke väljas till ledamot av
StFF:s styrelse eller valberedning.

3§

Åligganden
Styrelsen är, då mötet inte är samlat, StFF:s beslutandeorgan.
Det åligger styrelsen att:
1
2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

4§

verkställa årsmötesbeslut;
hålla sig väl underrättad om verksamheten i de anslutna
föreningarna och övervaka den idrottsliga ordningen i dessa;
handha fäktningen enligt gällande stadgar och bestämmelser,
verka för fäktningens utveckling samt i övrigt tillvarata
fäktningens intressen;
föranstalta om DM-tävlingar och andra tävlingar enligt RF:s
och SvFF:s bestämmelser;
handha och ansvara för StFF:s medel;
bereda ärenden som skall föreläggas årsmötet;
förelägga årsmötet förslag till inkomst- och utgiftsstat för
räkenskapsåret;
avge stadgeenliga rapporter samt tillhandagå SvFF:s styrelse
och Stockholms Idrottsförbunds styrelse med upplysningar
och yttranden;
utöva prövningsrätt i ärenden, om vilka stadgas i kap 14 och
15 i RF:s stadgar med förbehåll för vad som anges i kap 5 4
§ i SvFF:s stadgar;
bestämma om organisationen av och tjänsten vid förbundets
kansli samt i förekommande fall tillsätta
förbundstjänsteman;
föra protokoll och erfoderliga böcker mm samt sköta
löpande ärenden i övrigt.

Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är, då
samtliga kallats, beslutsmässigt när minst halva antalet ledamöter
är närvarande. För alla beslut fordras att minst hälften av styrelsens
samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har
ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske med fullmakt.
Om ordförande finner erforderligt, får brådskande ärenden avgöras
genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådana
beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande
sammanträde.

5§

Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i vissa grupper av ärenden till
verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller
annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild
styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av sådant bemyndigande skall
regelbundet underrätta styrelsen härom.

Kapitel 6

Föreningar knutna till Distriktsförbundet (StFF)

1§

Ideell förening, bestående enbart av fysiska personer, får efter
skriftlig ansökan och genom beslut i SvFF:s styrelse upptas som
medlem i SvFF om villkoren för medlemskap i SvFF stadgar är
uppfyllda.

2§

Distriktstilldelning
Förening som blivit upptagen som medlem genom beslut i SvFF:s
styrelse tilldelas av SvFF tillhörighet till det DF där den har sin
geografiska hemvist.

3§

Utträde samt uteslutning av förening
Regler för utträde samt uteslutning av förening knuten till SvFF är
givna i SvFF:s stadgar.

4§

Förenings åliggande
Medlemsförenings allmänna åliggande är reglerade i SvFF:s
stadgar
Medlemsförening skall utöver dessa allmänna åliggande:
1
2

3

Årligen betala årsavgift till StFF
På begäran av StFF ställa föreningens handlingar till
förfogande samt lämna sådana av StFF begärda uppgifter
som StFF kan behöva för att fullgöra sitt uppdrag gentemot
SvFF.
Insända av överordnat idrottsorgan infordrade rapporter och
uppgifter via StFF som därmed ges möjlighet att yttra sig i
ärendet. Sådant av StFF givet yttrande skall omgående
meddelas berörd förening.

Kapitel 7

Tävlingar och utmärkelser

1§

Distriktsförbundet anordnar DM på samtliga vapen för såväl
seniorer och juniorer individuellt som för lag i enlighet med SvFF:s
tävlingsbestämmelser. Mästerskapstävlingar kungörs i RF:s
officiella kungörelseorgan.

2§

Mästerskapstecken
I DM-tävlingar utdelas RF:s mästerskapstecken enligt RF:s
bestämmelser.

3§

Rätt att delta i mästerskapstävlingar
Rätt att delta i DM tillkommer svensk medborgare, som är medlem
i en till RF och SvFF ansluten förening, vilken hemort är belägen
inom det område som mästerskapet omfattar.-tävling i samma
idrottsgren endast inom ett distrikt.

4§

Allmänna tävlingsbestämmelser
I övrigt gäller för förening och dess medlemmar SvFF:s
tävlingsbestämmelser.
Behållning från tävling skall användas för idrottsligt eller
välgörande ändamål.

5§

Utmärkelsetecken
StFF:s utmärkelsetecken består av diplom samt plakett i brons,
silver eller guld.
Diplomet kan tilldelas idrottsledare samt övriga för förtjänstfulla
funktionärsinsatser under det gångna verksamhetsåret.
Plakett i brons kan tilldelas idrottsledare, fäktare eller övriga
personer för enstaka gedigna insatser i samband med större
fäktevenemang.
Plakett i silver kan tilldelas idrottsledare för flerårig förtjänstfull
insats som styrelseledamot i StFF eller i ansluten förening samt för
flerårig instruktörs- och utbildningsverksamhet liksom andra
personer, som framgångsrikt främjat förbundets syfte.
Plakett i guld kan tilldelas idrottsledare för långvarigt mycket
förtjänstfull insats i förbunds- eller föreningsstyrelse, i regel som
ordförande, sekreterare eller kassaförvaltare, samt för framgångsrik

och hängiven fäktlärarverksamhet på elitnivå. Plaketter kan också
tilldelas annan person, som gjort insatser av utomordentlig
betydelse för förbundets verksamhet.
Utmärkelsetecken bekostas av förbundet.

