
Stadgar 
för Sollerö Idrottsförening stiftad 1922 

                        Stadgarna har reviderats 1997 och 2014 

§ 1 Föreningen 

Sollerö IF har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap Riksidrottsförbundets stadgar, se bilaga), med 
särskild inriktning att bereda ungdomar en värdefull sysselsättning.  

Sollerö IF ska vara anslutet till Riksidrottsförbundet samt de specialförbund som huvudstyrelse eller 
sektionsstyrelse anser nödvändigt. 

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.  

Föreningens fullständiga namn är Sollerö Idrottsförening. 

Föreningens organisationsnummer är 884400-3031. 

Föreningen har Sollerön i Mora Kommun som hemort. 

§ 2 Medlem 

Föreningen består av de fysiska personer som ha upptagits i föreningen som medlemmar. Alla 
personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap efter betald 
medlemsavgift som fastställts av ordinarie årsmöte. Medlemsavgiften betalas för varje kalenderår, ej 
säsong. 

Medlem som inte har betalat beslutad årsavgift eller brutit mot föreningens stadgar kan av 
huvudstyrelsen uteslutas ur föreningen. 

Medlem får inte utan sektionsstyrelses eller huvudstyrelses medgivande representera Sollerö IF, i 
andra sammanhang än idrottsutövande. 

§ 3 Huvudstyrelse 

Sollerö IF:s angelägenheter handläggs av en huvudstyrelse bestående av ordföranden, minst 4 
ledamöter samt 2 suppleanter.  

Mandattiden är 1 år för ordförande, minst 2 ledamöter väljs för 2 år, minst 2 ledamöter väljs för 2 
år, detta vartannat år. Ledamöter bör i första hand bestå av sektionsordföranden eller andra 
ledamöter från föreningens sektionsstyrelser. Avgår ordinarie styrelseledamot före mandattidens 
utgång, inträder suppleant enligt den av huvudstyrelsen bestämda ordningen, som ordinarie 
ledamot. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. 



Föreningens valberedning består av minst 1 av årsmötet utsedda ledamöter. 

Föreningens revisorer består av minst 1 av årsmötet utsedda ledamöter samt minst 1 suppleant. 

Huvudstyrelse sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässiga då minst hälften av 
antalet ledamöter är närvarande vid beslut. 

Huvudstyrelsen skall verka för Sollerö IF:s framåtskridande och ta tillvara Sollerö IF:s intressen. 
Fastigheter, inventarier, redskap och materiel skall av huvudstyrelsen förvaltas för föreningens bästa. 

§ 4 Uppdrag i huvudstyrelse 
Ordförande:  

Ordförande är Sollerö IF:s officiella representant, leder huvudstyrelsens förhandlingar samt 
övervakar att de fastställda föreningsstadgarna efterlevs. I ordförandes frånvaro inträder vice 
ordförande. I övrigt fördelas arbetsuppgifter bland styrelsens ledamöter. 

Kassör:  

Sköter föreningens samtliga ärenden av ekonomiskt karaktär, såsom: 

- Upprättande av medlemsregister. 
- Bokföra föreningens samtliga räkenskaper. 
- Försäkrar föreningens fastigheter, inventarier, materiel samt övriga tillhörigheter som 

huvudstyrelsen anser väsentligt. 
- Upprättande av inventarieförteckning. 

Administrativt ansvarig: 

- För protokoll över huvudstyrelsens och verkställande utskottets sammanträden, samt tillser 
att dessa förvaras säkert. 

- Upprättar verksamhetsplan samt förslag till verksamhetsberättelse för huvudstyrelse. 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. 

§ 5 Sektionsstyrelse och kommittéer  

Den rent idrottsliga verksamheten utförs av de sektioner som föreningens ordinarie årsmöte utser. 
För varje sektion väljs en sektionsstyrelse bestående av ordförande, kassör samt minst en ledamot. 
Sektionsstyrelse är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande vid beslut. 

Sektionsstyrelsen uppgifter: 

- Upprätta förslag till verksamhetsplan och budget för sektionens verksamhet påföljande år. 

- Huvudstyrelse skall godkänna verksamhetsplan och budget innan verkställighet. 

- Se till att tävlings- och träningsverksamhet i enlighet med verksamhetsplan följs. 

- Anordna tävlingar inom föreningen samt i förekommande fall allmänna tävlingar. 

- Upprätta verksamhetsberättelse innehållande ekonomisk redogörelse. 

Kommittéer är underställda huvudstyrelsen.  



§ 6 Årsmöte 

Sollerö IF:s ordinarie årsmöte skall hållas under februari månad. Tidpunkt och plats bestäms av 
huvudstyrelsen och kallelse ska ske minst 10 dagar innan mötesdatum. Kallelse i behörig ordning 
anses ha fullföljts då kallelse genom annons i lokaltidning eller lokalt annonsblad och anslag satts 
upp på offentlig plats på Sollerön, Gesunda och Ryssa och på hemsidan eller digitalt medie.  

Ordinarie årsmöte är beslutsmässigt med minst 12 st röstberättigade medlemmar närvarande. 
Medlem som betalat medlemsavgift föregående år har rösträtt på årsmötet. 

Vid ordinarie årsmöte är följande ärenden obligatoriska på dagordningen: 

- Mötets behöriga utlysande. 

- Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

- Val av 2 justerare att jämte ordförande justera protokollet. 

- Huvudstyrelsens verksamhetsberättelse. 

- Sektionsstyrelsernas verksamhetsberättelser. 

- Revisorsberättelse. 

- Ansvarsfrihet för huvudstyrelsen. 

- Val av ordförande, ledamöter samt suppleanter för huvudstyrelsen. 

- Val av ordförande och ledamöter för sektionsstyrelser. 

- Val av revisorer och revisorsuppleanter för en tid av 1 år. 

- Val av valberedning för en tid av 1 år. 

- Förslag som styrelse eller medlem tillsänt huvudstyrelse senast 14 dagar före årsmötet. 

Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till och med nästkommande årsmöte. Räkenskapsåret 
omfattar kalenderår, 1 januari – 31 december. 

Revisorerna åläggs att granska huvudstyrelses och sektionsstyrelses förvaltning och räkenskaper 
gentemot verksamhetsplan och budget föregående år. Revisionsberättelse skall överlämnas till 
huvudstyrelse senast 10 dagar före ordinarie årsmöte. 

Beslut fattas med acklamation (öppen omröstning) eller vid begäran genom votering (sluten 
omröstning). Vid votering bestäms utgång genom majoritetsbeslut, undantaget beslut angående 
upplösning av Sollerö IF eller ändring av stadgar, där minst 2/3 av mötets deltagande medlemmar 
måste rösta för förslaget för att vinna giltighet. Vid votering där lika röstetal uppstår skall beslut 
avgöras genom lottning. Samtliga beslut skall bekräftas av klubbslag. 

Beslut av ekonomisk natur kan inte fattas om frågan inte upptagits på godkänd dagordning. 

Förslag om ändring av stadgar eller upplösning av Sollerö IF, får endast tas till beslut vid ordinarie 
årsmöte. 

§ 7 Föreningens färger 

 Sollerö IF:s färger skall vara gult, svart, vitt och blått. 



Bilaga - 1 kap Riksidrottsförbundets stadgar 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*   

Idrottens verksamhetsidé  
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.  
 
Definitioner och konstateranden:  
Idrott är  
fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  
Idrott består av  
träning och lek, tävling och uppvisning.  
Idrotten ger  
fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.  
Vi organiserar vår idrott  
i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i 
Riksidrottsförbundet.  
Vi delar in vår idrott  
efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med 
ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna 13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för 
dem som är över 25 år.   
I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig 
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens 
villkor.  
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.  
I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är 
hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre. 
Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla 
förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och 
breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen 
respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.  
Idrotten följer  
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) 
och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Idrottens vision  
Svensk idrott - världens bästa  
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till 
form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och 
föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.  

Idrottens värdegrund  
Glädje och gemenskap  
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi 
ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  
Demokrati och delaktighet  
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar 
får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas 
jämställt och oavsett bakgrund.   
Allas rätt att vara med  
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, 



oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska 
förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.   
Rent spel  
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser 
och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, 
osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.  

	 	 * Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad 	
	 	 version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. 	
	 	 Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se.  

1 §* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund  
Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och 
värdegrunden.  


