STADGAR
FÖR

VISBY IDROTTSFÖRENING
BILDAD DEN 11 JANUARI 1911.
_______________
Föreningen tillhör sedan 1916 Svenska Gymnastikoch Idrottsföreningars Riksförbund.

O

VISBY 1922
GOTLANDS-POSTENS TRYCKERI

§1
Visby Idrottsförening har till uppgift att genom övandet av idrott höja intresset för densamma och
därigenom utbilda goda idrottsmän samt verka för gott kamratskap.
§2
En var välfrejdad person som är amatör, enligt gällande amatörbestämmelser, kan efter därom gjord
framställan inväljas av föreningens styrelse såsom medlem.
§3
Föreningens medlemmar äro: aktiva, passiva (understödjande) och hedersledamöter. Till
hedersledamöter kunna väljas personer som gjort sig synnerligen väl förtjänta om föreningen eller på
annat sätt befordrat dess syfte. Hedersledamot; väljes på föreningssammanträde med minst två
tredjedelars majoritet.
§4
Aktiv medlem, manlig eller kvinnlig, betalar en årsavgift av två (2) kronor.
§5
Föreningens angelägenheter behandlas av en styrelse bestående av: ordförande, vice ordförande,
sekreterare, vice sekreterare, kassör, tävlings-sekreterare materialförvaltare, klubbmästare och
fotbollskapten.
§6
Styrelsen, jämte tre suppleanter, väljes för en tid av ett år och kan återväljas. Avgår styrelsemedlem,
innan den tid tilländalupit, för vilken han blivit vald, inträder i hans ställe förste suppleanten, dock
endast för den tid den avgående skulle i styrelsen kvarstå.
§7
Ordinarie styrelsesammanträde äger rum en gång varje månad på kallelse av ordf., eller i hans frånvaro,
av vice ordf., och är styrelsen beslutmässig när fem ledamöter äro närvarande. Dessa skola då vara om
beslutet ense. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordf. utslagsröst.
§8
Mom. 1. Ordf. är föreningens officiella representant och leder dess förhandlingar. I ordf. frånvaro
träder vice ordf. i hans ställe.
Mom. 2. Sekreteraren skall föra protokoll över alla styrelse- och föreningssammanträden samt sköta
föreningens korrespondens m.m.
Mom. 3. Kassören åligger att uppbära alla avgifter och verkställa alla utbetalningar för föreningen samt
föra föreningens räkenskaper, ävenså medlemsmatrikel.
Mom. 4. Vice sekr. skall biträda sekr. samt handhava föreningens bibliotek.
§9
Mom. 1. Tävlings-sekr. skall utarbeta förslag till såväl allmänna som föreningstävlingar samt föra
protokoll vid alla tävlingar vari föreningen deltar, och införa dem i därför avsedd protokollsbok.
Mom. 2. Klubbmästaren skall ordna om föreningens fester, samkväm, sammanträden o. dyl. samt på
bästa sätt förkovra föreningens ekonomi.
Mom. 3. Fotbollskaptenen åligger att övervaka lagens träning, föranstalta om anordnandet av matcher
samt på bästa sätt uppsätta föreningens representationslag.
Mom. 4. Materialförvaltaren skall omhänderhava föreningens materiel och tillse att denna alltid är i
fullgott skick samt vid behov för styrelsen framlägga förslag till avskrivning av gammal och inköp av
ny materiel. Därjämte skall han också föra materialförteckning.

§ 10
Styrelsen är gemensamt ansvarig; för föreningens tillgångar, ävenså övervakandet av dessa stadgars
efterlevande.
§ 11
Föreningens förvaltning granskas av tvenne revisorer, som därom skola avgiva skriftlig berättelse på
årsmötet.. Revisorerna äga rättighet att taga del av räkenskaper och protokoll, när de det önska, och
skall styrelsen lämna alla erforderliga uppgifter.
§ 12
Föreningen sammanträder en gång varje kvartal. Tid och plats bestämmes av styrelsen, som minst 8
dagar före sammanträdet utfärdar kallelse därom. Föreningssammanträde är beslutmässigt med det antal
medlemmar, som infunnit sig, såvida det är kallat i laga tid.
§ 13
All omröstning, jämväl val, sker öppet, såvida ej annorlunda beslutes och gäller enkel röstövervikt
utom vad som stadgas i par. 23 och 24. Erhålles vid val lika röstetal, bestämmes utgången genom
lottning.
§ 14
Första kvartalsmötet för året är föreningen årsmöte, som skall hållas före utgången av januari månad,
och förekomma där följande ärenden:
1. Val av två personer att jämte ordf. justera mötets protokoll.
2. Styrelsens årsberättelse föredrages.
3. Revisionsberättelsen fördrages.
4. Besluts fattande om ansvarsfrihet ät den avgående styrelsen.
5. Val av styrelse och revisorer jämte suppleanter för det kommande året.
6. Val av sektions-styrelse jämte suppleanter för det kommande året.
7. Behandling av inkomna motioner till årsmötet.
8. Bestämmelser om allmänna åtgärder för det kommande året
§ 15
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.
§ 16
Föreningens arbete uppdelas i tre sektioner, med en styrelse på tre personer och en suppleant för varje
sektion, nämligen:
Sektion I omfattande allmän idrott;
"
II inomhusidrott, simning och gotländsk idrott;
"
III fotboll.
§ 17
Sektionsstyrelse väljes på årsmöte och utser inom sig ordf., sekr. och materialförvaltare. Ordf.
sammankallar sektion eller dess styrelse till sammanträden. Alla beslut skola godkännas av föreningens
styrelse för att äga giltighet.
§ 18
Sektionsstyrelse skall vaka över sin sektions intressen, uppsätta träningsprogram, anordna
träningstävlingar o. s. v. samt om föreningsstyrelsen giver den i uppdrag att anordna allmän eller
föreningstävlan, utföra dessa uppdrag efter bästa förmåga.

§ 19
Medlem som önskar utgå ur föreningen, gör därom anmälan till styrelsen. Medlem som under två
kalenderår ej erlagt stadgad avgift, bryter mot föreningens bestämmelser eller handlar mot hederns
lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Medlem, som uteslutits av styrelsen, kan dock på nästa
ordinarie föreningssammanträde överklaga och söka ändring i styrelsens beslut
§ 20
Återinträde kan i föreningen vinnas mot erläggande av en avgift av fem kronor vari ingår årsavgift för
året.
§ 21
Föreningens tävlingsdräkt består av svart tröja med gult märke samt svarta byxor; för fotbollslaget gul
tröja och svarta byxor. Tävlande för denna förening skall bära föreningens tävlingsdräkt, som skall vara
ren och snygg; i annat fall kan tävlande nekas att deltaga i tävling av tävlingssekreteraren.
§ 22
Alla av föreningen anordnade tävlingar skola äga rum enligt Svenska Gymnastik- och Idrottsföreningars
Riksförbunds gällande tävlingsregel.
§ 23
Förslag till ändring av dessa stadgar eller om för eningens upplösning må endast förekomma på
föreningens årsmöte, och skall förslaget inlämnats till styrelsen skriftligt minst 14 dagar före. För att
godkännas skall ett sådant förslag biträdas av två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna på nästa
föreningsmöte.
§ 24
Skulle föreningen upplösas, alla dess tillgångar användas till idrottens befrämjande, och skall beslut
med 2/3 majoritet fattas därom i samband med beslut om föreningens upplösning.
§ 25
I övrigt skola de föreskrifter och bestämmelser som av Riksförbundet äro eller kunna utfärdas, lända
föreningen och dess medlemmar till efterrättelse.

