
 1 

Stadgar för Wexiö Rugby Klubb 
 
 
§1 Ändamål 
Wexiö Rugby Klubb stiftad 1981-10-21 har till ändamål att genom utövning av idrott 
och friluftsliv verkar för höjande av medlemmarnas fysiska fostran samt för främjande 
av god kamrat- och idrottsanda.  
 
 
§2 Medlemskap 
Som medlem räknas den som under året erlagt årsavgift. Medlemskap gäller fram till 
sista december samma år. 
 
Medlem får, utan iakttagande av 4 § andra stycket, uteslutas om medlemmen, trots 
påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får 
också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, 
brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.  
Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta 
viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från 
beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället 
meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan 
att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått 
tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet 
ifrågasätts. I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad 
medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från 
dagen för beslutet skickas till medlemmen. (revidering årsmöte 2018-02-17) 
 
 
§3 Styrelsen 
Föreningens styrelse består av en ordförande, kassör och minst tre ledamöter jämte 
två suppleanter. 
 
Styrelsen och suppleanter utses vid årsmöte bland röstberättigade medlemmar. 
Avgår ledamot träder suppleant in enligt av årsmöte fastlagt turordning. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller av tre ledamöter i förening 
och är beslutför då minst hälften av årsmöte valda ledamöter är närvarande. 
 
Ordförande är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och 
övervakar stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande in i 
hans ställe. 
 
Arbetsuppgifterna fördelas bland styrelsens ledamöter som styrelsen beslutar, dock 
bör följande åliggande tillhöra kassören: 

• Att föra kassabok över inkomster samt att sköta utbetalningar. 
• Att försäkra klubbens tillhörigheter och att upprätta och föra 

inventarieförteckning över klubbens material och egendom. 
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• I samråd med sekreteraren upprätta och underhåller föreningens 

medlemsförteckning. 
• Att söker kommunala och statliga bidrag. 

 
Det åliggande tillhöra sekreteraren: 

• Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammankomster. 
• Att förvara inkommande skrivelser. 
• Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse. 

 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 
 
 
§4 Årsmöte 
Årsmöte hålles innan februari månads utgång och kallelse ska utfärdas senast 14 
dagar före årsmöte. 
 
Motioner skall vara inlämnade till styrelsen senaste 14 dagar innan årsmöte. 
 
Rösträtt tillkommer medlemmar som har betalat årsavgift och får inte utövas genom 
fullmakt. 
 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. 
 
På årsmötet skall följande ärenden behandlas: 
 

1. Upprättande av röstlängd. 
2. Mötets stadgeenliga utlysande. 
3. Val av ordförande för mötet. 
4. Val av sekreterare för mötet. 
5. Val av två justeringsmän för mötet. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. 
7. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret. 
8. Revisorers berättelse för samma tid. 
9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 
10. Beslut om årsavgift. 
11. Beslut om antal styrelseledamöter. Antal skall uppgå till mellan tre till tolv 

stycken och väljs för en tid av två år. Val sker växelvis på så sätt att 
mandattiden för halva antalet av ledamöterna (eller där antalet 
styrelseledamöter är ojämnt, närmast hälften), utlöper vid en tidpunkt då 
övriga ledamöter har ett år kvar på sin mandattid. Samma gäller för revisorer 
och valberedning. Antal poster utanför styrelsen är: Suppleanter, två till åtta. 
Revisorer, två. Valberedning, fyra.   

12. Val av: 
o Ordförande för en period av 2 år. 
o Kassör för en period av 2 år 
o Styrelseledamöter, för en period av 2 år 
o Suppleanter, två till åtta, för en period av 1 år 
o Revisorer för en period av 2 år. 
o Personer till valberedning för en period av 2 år 

13. Ärenden som stadgeenligt väckts. 
14. Förslag från styrelsen. 
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§5 Verksamhets- och räkenskapsår samt revision 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 
 
Räkenskaperna, jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning 
m.m. tillhandahålles revisorerna senaste 21 dagar före årsmötet. 
 
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under 
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senaste fem 
dagar före årsmöte. 
 
 
§6 Beslut 
Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). 
 
Vid votering bestäms utgången, utan frågor som rör stadgarna eller upplösning, 
genom enkel majoritet.  
 
Om lika röstetal uppstår vid öppen votering skall det förslag som ordföranden 
företräder gäller såvida det inte gäller personval.  
 
Vid personval och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 
 
Alla beslut bekräftas med klubbslag. 
 
 
§7 Stadgefrågor och upplösning 
Förslag om ändring av stadgarna eller förslag om föreningens upplösning får endast 
tas upp till avgörande vid årsmöte.  
 
För upplösning av förening krävs beslut härom med vid två på varandra följande 
årsmöten, eller extra årsmöte hållna med minst tre månaders mellanrum. 
 
För godkännande fodras minst 2/3-delar av antalet avgivna röster 
 
Vid upplösning av föreningen överlämnas dess tillgångar till Svensk Rugbyförbundet, 
för främjande av rugbyns fortlevnad i Växjö kommun. Beslut skall också delgivas 
respektive specialförbund med bestyrkta avskrifter av styrelsens och 
årsmötesprotokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- vinst- och 
förlusträkningar. 
 
 
§8 Extra Årsmöte 
Styrelsen får sammankalla extra årsmöte, om sådant möte behövs, eller då minst 2/3 
av föreningens röstberättigade i uppgivet ärende så fordrar.  
 
Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande 
av skäl skriftligen så kräver.  
 
Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till extra möte, får den/de som krävt 
mötet kalla till detta.  Kallelse och föredragningslista översänds till medlemmar 
senast sju dagar före mötet.   
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Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras. 
 
 
§9 Övrigt 
Utöver dessa stadgar gäller som vägledning Riksidrottsförbundets stadgar, 
föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbundets stadgar, 
tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade skrifter. 
 
Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter 
och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar. 
 
 
Dessa stadgar antagna vid årsmöte den 13 februari 2019 


