
 

  

Arctic Cheer Avalanches  

  
Stadgar antagna 2020-09-01  
  
  
  
  

  

  

Stadgar för den ideella föreningen ACA - Arctic Cheer Avalanches 
med hemort i Luleå bildad den 11/11 2002  
1§ Ändamål  
Föreningen skall bedriva cheerleading enligt SCF, ICU, och ECU och RF regler. Ändamålet 

är att bedriva en idrottslig verksamhet som riktar sig till alla. Föreningens särskilda 

målsättningar är att:  
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- Verka för att så många som möjligt bereds möjlighet att delta aktivt inom 

cheerleading  

- Motverka all form av diskriminering och verka för en dopingfri idrott - 

 Tävla inom nationellt och internationellt  

  

2§ Sammansättning  

Föreningens namn är Arctic Cheer Avalanches och har sitt säte i Luleå. Föreningen består av 

de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.  

  

3§ Tillhörighet  

Föreningen är ansluten till Svenska Cheerleadingförbundet (SFC) och där igenom ansluten till 

Svenska Riksidrottsförbundet (RF). Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers 

stadgar, tävlingsregler och beslut. Från begäran av vederbörande är föreningen skyldig att 

ställa föreningens handlingar till förfogande.  

  

4§ Beslutande organ  

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. Styrelsen kan överlåta 

viss beslutanderätt till andra berättigade individer eller arbetsgrupper. Detta ska i så fall 

beslutas på ett styrelsemöte och med en skriftlig uppgörelse om behov anses.  

  

5§ Verksamhets- och räkenskapsår  

Verksamhetsåret omfattar tiden 1/7–30/6  

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/7–30/6  

  

6§ Firmatecknare  

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 

styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer. Vid specifika 

tillfällen/tidsperioder kan styrelsen bevilja en eller flera utsedda personer.  

  

7§ Stadgar  

Stadgarna ska vart annat år granskas av styrelsen. Förslag om ändring av stadgar får 

skriftligen avges av både medlemmar och styrelserepresentanter. För ändring av stadgar krävs 

beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Ändringarna träder i kraft efter 

mötets avslutande. Uppstår tveksamheter om tolkning av dessa stadgar, eller om fall 

förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I 

brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.  

  

8§ Medlemskap och avgifter  

Medlemskap beviljas av styrelsen och erhålls efter erlagd medlemsavgift. Föreningen 

välkomnar stödmedlemmar som vill stötta föreningens verksamhet genom att betala 

medlemsavgift. Medlemskapet gäller från 1/7 till 30/6 varje år. Träningsavgift ska betalas av 

alla aktiva och andra avgifter kan tillkomma. Årsmötet fastställer för ett år i sänder storlek på 

avgifterna.  
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9§ Utträde  

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses 

därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalt medlemsavgiften inom 

30 dagar från erhållen faktura, anses självverkande ha avlämnat föreningen.  

  

10§ Uteslutning  

Ansökan om medlemskap får avslås endast om föreningens ändamål eller intressen grovt 

motarbetas.   

  

Beslut att avslå/utesluta en medlem ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas 

samt anges vad den sökande/uteslutande skall iaktta för att överklaga beslutet. Allt detta, ska 

inom 7 dagar efter beslutet, redovisas på betryggande sätt till medlemmen. När beslut om 

uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på 

föreskrivna avgifter  

  

Om otillräckliga skäl för uteslutning föreligger får föreningen i stället meddela en skriftlig 

varning till medlemmen. Efter tre varningar får en tidsbestämd utslutning utges. Sådan 

tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader. Medlemmar som har åtaganden 

i föreningen kan få dessa fråntagna eller ändrade efter tre varningar.  

  

11§ Medlem  

- har rätt att delta på möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.  

- har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.  

- skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3§ 

nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.  

- skall betala den årsavgift som bestämts av årsmötet inom den angivna tiden (efter 2 

träningstillfällen).  

- har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är 

vedertagna inom idrotten och på samma villkor som resterande medlemmar.  

- får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen. Om tävling 

eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande 

specialidrottsförbund (RF, SCF) ge sitt samtycke.  

  

  

12§ Revisorer  

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska 

senast 3 veckor innan årsmötet delge styrelsen sin revisionsberättelse.  

  

13§ Årsmöte  

Årsmötet, som är föreningens högst beslutande organ, ska hållas årligen inom perioden juli-

September. Kallelse till årsmöte skall av styrelsen, senast 3 veckor innan, tillsändas 

medlemmarna via mejl och sociala medier. Om förslag har väckts, som har väsentlig 

betydelse för föreningen ska detta anges i kallelsen.  

  

Senast 1 vecka innan årsmöte skall följande delges medlemmar:   

- Förslag på dagordning/föredragningslista  

- Budget för det kommande verksamhetsåret   

- Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret   



Sida 3 av 4  

  

- Verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret   

- Balans och Resultatrapport för det gångna verksamhetsåret  

- Inkomna propositioner och motioner åtföljda av styrelsens yttrande - Valberedningens 

förslag  

  

Såväl medlem som styrelse får avge förslag som behandlas av årsmötet. Förslagen skall vara 

styrelsen till handa senast 2 veckor före årsmötet, via mejl. I förslaget ska det finnas en 

mailadress så att styrelsen kan nå förslagshavaren. Styrelsen ska innan årsmötet avge skriftligt 

yttrande över förslaget och skicka det till den givna mailadressen.  

  

Alla medlemmar har rätt att deltaga på årsmötet. Alla medlemmar från 15 år har rösträtt.  

Rösträtten är personlig och kan ej utövas genom ombud annat än av förmyndare. 

Familjemedlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.  

  

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med 

budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas 

tillgängliga för medlemmarna efter årsmötet.  

  

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, omröstning (votering). Val 

avgörs genom relativ majoritet.  

  

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som vid 

årsmötet fyllt minst 18 år samt anhöriga med intresse.  

  

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:  

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.  

2. Fastställande av röstlängd för mötet.  

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  

5. Fastställande av dagordning.   

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.  

     b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste            

verksamhets/räkenskapsåret.  

7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.    

9. Fastställande av medlemsavgifter.  

10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande        

verksamhets-/räkenskapsåret.  

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.  

12. Val av ordförande i föreningen för en tid av 2 år.  

13. Val av kassör i föreningen för en tid av 2 år.  

14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 respektive 2 år.  

15. Val av revisorer samt suppleanter.  

16. Val av ledamöter till valberedning.  

17. Övriga frågor.  

  

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte 

fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.  
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14§ Extra årsmöte  

Styrelsen kan kalla medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra 

årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär 

det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. Extra 

årsmöte ska hållas inom en månad efter erhållen begäran. Kallelse med förslag till 

föredragningslista ska tillställas medlemmarna minst 7 dagar innan mötet. Endast de punkter 

som är skrivna på kallelsen får tas upp under detta möte.  

  

15§ Valberedningen  

Valberedningen består av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet. 

Valberedningen ska försöka ha en god spridning gällande lagtillhörighet, bakgrund och 

erfarenhet. Valberedningen möter när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så 

bestämmer. Senast två månader före årsmötet skall valberedningen tillfråga dem vilkas 

mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast tre 

veckor före årsmötet skall valberedningen inkomma med sina förslag till styrelsen som sen 

skickar ut förslaget till medlemmarna.  

  

16§ Styrelsen  

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen, som vid tiden för årsmötet fyllt 

minst 18 år, samt lämpliga anhöriga med intresse. Styrelsen bör representeras av båda könen 

och olika åldrar med olika anknytningar till föreningen.  

  

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 

föreningens angelägenheter. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt fastställda 

planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsens ordförande och kassör väljs på 

årsmötet och sitter för en tid av 2 år, samt väljs 7 ledamöter och 2 suppleanter. Hälften av 

styrelsens ordinarie ledamöter väljs varje år.   

  

Styrelsen bestämmer själva sammansättningen av styrelsen inför det kommande året, (vice 

ordförande, sekreterare och övriga ledamöter föreningen anser sig behöva) samt föreningens 

firmatecknare. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens 

utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.  

  

17§ Styrelsemöte och beslut  

Styrelsemöte ska hållas minst 2 gånger per år och kallelsen utsänds minst 5 dagar innan.  

Styrelsemöte ska även hållas när minst halva antalet ledamöter har begärt det.  

Samtliga beslut avgörs med enkel majoritet där ordförande har utslagsrätt vid lika röster. 

Styrelsemöte är behörig att fatta beslut när minst 5 ordinarie ledamöter eller när 4 ledamöter 

och ordförande infinner sig på mötet. Mötena ska protokollföras och sparas.    

  

Om beslut behöver tas mellan styrelsemötena ska alla ordinarie ledamöter få tillgång till rätt 

information så de via SMS, mejl eller telefonsamtal kan ta ett snabbt beslut. Beslut som tas 

mellan styrelsemötena ska protokollföras på näst kommande möte. Samtliga beslut som inte 

har protokollförts är ogiltiga.  
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18§ Upplösning av förening  

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmötet med minst 2/3-delar av antalet angivna 

röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall 

användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Medlemmarna har inte rätt till del av 

föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.  


