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§ 1 Föreningens namn
Förenings namn är _ _ _ _
§ 2 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i xxx kommun, xxx län.
§ 3 Ändamål & Grundidé
Tex XXX Cricketförening, i dessa stadgar benämnt föreningen, har till
uppgift att främja Cricketen i XXX kommun på sådant sätt som det står i
föreningens verksamhetsplan.
Grundidé: Vi spelar Cricket tillsammans för att ha roligt och att må bra.
§ 4 Medlemskap
Alla fysiska personer som godkänner föreningens stadgar kan bli
medlemmar. Medlemskap erhålls då medlemsavgiften är betald samt att
namn och adress är registrerat i medlemsregistret.
§ 5 Föreningsstyrelsens uppgift
Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte
samt adjungerade ledamöter, efter föreningsstyrelsens beslut.
Ledamöter vilka valts av föreningsårsmötet ska vara medlemmar i XXX
Cricketförening.
Föreningsstyrelsen har till uppgift att:
- Planera och genomföra verksamhet, i enlighet med föreningens
grundidéer och stadgar
- Leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
- Föreningens verksamhet skall vara drogfri och motverka all form av
diskriminering samt verka för jämställdhet mellan könen.
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§ 6 Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens
årsmöte. Motionerna ska vara underskrivna av minst en motionär.
Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar före
årsmötet.
§ 7 Föreningsårsmötet
Årsmötet är föreningens högsta beslutande möte. Årsmöte ska hållas
varje år senast den xxxxx. Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen
finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligen
begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till
det extra årsmötet. Föreningsstyrelsen ska kalla till årsmötet senast 14
dagar före mötet.
Rösträtt vid föreningens årsmöte har alla närvarande medlemmar som
betalt medlemskap för innevarande år. Den avgående
föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens
ansvarsfrihet. Ledamöter i den tillträdande föreningsstyrelsen har inte
rösträtt i fråga om val av revisorer.
Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
. Godkännande av kallelsen
. Fastställande av föredragningslista
. Verksamhetsberättelse och bokslut
. Revisorns berättelse
. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
. Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre.
. Val av föreningsstyrelse
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. Val av minst en myndig revisor
. Motioner
. Anmälan av verksamhets- och ekonomisk plan,
. Fastställande av medlemsavgift
. Förslag från föreningsstyrelsen
. Val av valberedning samt sammankallande
§ 8 Stadgar
Föreningen har rätt att göra förändringar i sina stadgar. Beslut ska fattas
enligt § 9 och förändringarna ska godkännas av förbundsstyrelsen.
§ 9 Stadgeändring
Förändring av XXX Cricketförenings stadgar krävs beslut av årsmöte med
minst 2/3 av antalet avgivna röster.
§ 10 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår, det vill
säga 1 januari-31 december
§ 11 Vilande förening
Om föreningen inte bedriver verksamhet ska den förklaras vilande
genom beslut på föreningsårsmötet och förenings tillgångar ska då
förvaltas av förbundet.
§ 12 Upplösning
En förening, som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot
medlemmarna ska upplösas. Föreningen upplöses genom beslut på
föreningsårsmöte eller av styrelse för ovanstående led. Vid upplösning
tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, till
ett bestämt idrottsfrämjande ändamål.
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