STAGDAR FÖR JÖNKÖPINGS FOTBOLLDOMAREKLUBB
Dessa stadgar är antagna vid ordinarie klubbmöte 6/11 1932 och reviderade vid årsmöte
27/10 1960, 10/11 1973, 23/11 1992, 10/11 1997 och 7/11 2017.

§ 1. Klubbens uppgifter
Jönköpings Fotbollsdomareklubb, bildad den 6 november 1932, har till uppgift att verka för
höjande av fotbollsdomarnas standard, samt att förena samtliga fotbollsdomare inom Jönköping
och dess omnejd för att tillvarata och främja deras gemensamma intressen i enlighet med av
årsmötet fastställt program.
Klubben är fullkomligt fristående och opolitisk.
§ 2. Verksamhet
Klubben skall söka uppnå sin målsättning genom ordnandet av kurser, diskussionsmöte och
föreläsningar.
Medlem kan påfordra klubbens ingripande med anledning av händelse som ägt rum.
De beslut som i behörig ordning fattas på klubbens medlemsmöten, är bindande även för
frånvarande medlemmar.
Ordinarie medlemsmöten hålls enligt fastlagd verksamhetsplan för varje verksamhetsår, samt
extra medlemsmöten, när styrelsen eller minst en fjärdedel av klubbens medlemmar påkallar det.
§ 3. Medlemskap
Domare godkända av Svenska Fotbollförbundet och Smålands Fotbollförbund, har rätt att anmäla
sig till inträde i klubben och skall inväljas på allmänt möte.
Passivt medlemskap kan erhållas efter minst tio (10) år som aktiv medlem i klubben.
Medlemsavgift avges med 100 kr, som är en engångsavgift.
Medlem som utan giltig orsak underlåtit att betala stadgeenliga avgifter under verksamhetsåret
skall uteslutas ur klubben.
Medlem som uppenbarligen kränker klubbens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot
dessa stadgar kan av styrelsen uteslutas ur klubben.
Medlem som utträder eller uteslutes ur klubben förlorar därmed alla sina rättigheter.
§ 4. Årsavgift
Årsavgiften fastställes av årsmötet.
§ 5. Organisation
Klubbens angelägenheter och förvaltning skall skötas av en styrelse bestående av minst fem
ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och klubbmästare.
Varje ledamot utses särskilt.

Ordförande väljs på ett (1) år.

Ledamot av styrelsen väljs på två (2) år. Ledamöter som väljs på två (2) år väljer årsmötet
minst halva antalet varje år.
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Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare vid
konstituerande styrelsemöte.
Som ersättare för ledamöter kan finnas två (2) suppleanter som väljs på ett (1) år. Dessa
inträder i styrelsen i den ordning styrelsen beslutar. Suppleanterna kan kallas till
styrelsens sammanträden och äger rösträtt när ordinarie ledamot är frånvarande.
Styrelsen äger rätt att adjungera in en eller flera ledamöter samt om så anses erforderligt
tillsätta kommittéer.
Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen är beslutsmässig om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas
genom enkel majoritet och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Kallelse till styrelsens sammanträden skall vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka
före sammanträdet.

§ 6. Styrelsens uppgifter
Ordföranden är klubbens officielle representant, leder dess förhandlingar, kallar till styrelsens
sammanträden och vakar över att alla beslut fattas och utförs i enlighet med klubbens stadgar.
Vice ordförande övertar vid förfall för ordförande dennes åliggande.
Sekreteraren för protokoll vid alla sammanträden och medlemsmöten, samt ombesörjer klubbens
korrespondens, ansvarar för medlemsregister, mottar och föredrar inkommande skrivelser m.m.
och upprättar förslag till verksamhetsberättelse.
Kassören förvaltar klubbens ekonomi, verkställer in- och utbetalningar och ansvarar för klubbens
bokföring. Kassören skall arbeta fram ett förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Klubbmästare bokar lokal för styrelse- och medlemsmöten, samt har uppsikt över klubbens
inventarier.
§ 7. Förvaltning och revision
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för medel och all i styrelsens vård befintlig
egendom. Styrelsen utser de personer som äger att vara klubbens firmatecknare.
Verksamhetsår omfattar tiden 1 november - 31 oktober.
Bokslut samt styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse skall var tillgänglig för revisorerna
senast 1 november.
De av årsmötet valda revisorerna äger rätt att när de så önskar deltaga i styrelsemöten och ta del
av räkenskaperna.
Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av klubbens räkenskaper samt styrelsens
förvaltning skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet och förelägga årsmötet.
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§ 8. Årsmötet
Ordinarie årsmöte hålles årligen under november månad på dag och plats som styrelsen
bestämmer. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet.
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 1 oktober.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysning.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare.
4. Behandling av styrelsens verksamhet- och förvaltningsberättelse.
5. Revisionsberättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
7. Val av ordförande på ett (1) år.
8. Val på två (2) år av minst halva antalet styrelseledamöter.
9. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år.
10. Val av två (2) ledamöter till valberedning.
11. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår.
12. Fastställandet av årsavgift.
13. Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag
Ärenden som inte upptagits på den utsända dagordningen kan också, om det inte avser
stadgeändring, upptas till behandling om årsmötet med minst två tredjedelars (2/3) majoritet
beslutar om det.
Styrelsens ledamöter äger ej rösträtt i sådana frågor som berör förvaltning av deras uppdrag under
det gångna verksamhetsåret.
Röstning sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Val skall företas
genom sluten votering om så begäres. Vid lika röstetal avgör lotten.
§ 9. Hedersledamot
Till hedersledamot och ständig medlem kan de väljas, som fått klubbens förtjänsttecken i GULD
och genom visat intresse gjort sig förtjänta av klubbens tacksamhet. Dessa väljs på styrelsens
förslag vid ordinarie årsmöte, och för att förslaget skall anses bifallet, biträdas av minst tre
fjärdedelar (3/4) av de röstande. Hedersledamot äger rösträtt inom klubben. Styrelsen föreslår
årsmötet vem av Hedersledamöterna som skall vara Hedersordförande.
§ 10. Utmärkelser För att kunna erhålla klubbens:
 förtjänsttecken i GULD skall medlem ha varit verksam i klubbens styrelse i minst 10 år samt att
vara eller ha varit aktiv domare och tidigare erhållit klubbens silvermärke.
 förtjänsttecken i SILVER skall medlem ha varit aktiv domare i klubben i minst 10 år.
 STANDAR skall medlem vara aktiv domare och fylla 50 år samt erhållit klubbens silvermärke,
även om detta sker under samma år.
 Utdelning av UTMÄRKELSER sker vid ordinarie Årsmöte eller annat efterkommande
medlemsmöte.
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 Utdelning av STANDAR kan ske vid besök hos aktuell medlem om han har uppvaktning i samband
med sin högtidsdag.
§ 11. Representation
Regler vid klubbens Representation och Uppvaktningar:
1. Klubben skall erhålla inbjudan
2. Klubben skall vid föreningars 50-årsjubileer representera och uppvakta med vårt STANDAR
3. Förening som fyller 50 år och som tidigare erhållit vårt STANDAR ska uppvaktas med presentkort
på domare vid träningsmatch.
4. Vid övriga jubileer beslutar Styrelsen efter varje inbjudan.
5. Efter inbjudan till Förbunds och Domareklubbars jubileer beslutar Styrelsen efter varje särskild
inbjudan.
§ 12. Upplösning av klubben
För att klubben skall kunna upplösas fordras att beslut om det fattas med fem sjättedelars (5/6)
majoritet vid två på varandra följande möten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Mellan de båda
mötena skall en tid av minst sex (6) månader ha förflutit. Beslutar klubben att upphöra med sin
verksamhet skall befintliga tillgångar tillfalla verksamhet som befrämjar domarnas utveckling.
§ 13. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas av ordinarie årsmöte efter i vederbörlig
ordning väckt motion. För ett sådant beslut fodras minst två tredjedelars (2/3) majoritet.

