STADGAR
för
PITEÅ ALPINA FÖRENING
f.d. Pite-Bergsvikens Slalomklubb grundad 1959
§1 Sammanslutningens namn
Sammanslutningens namn är Piteå Alpina Förening, förkortad PALP. Klubben har sin huvudsakliga
verksamhet inom Piteå Kommun och sitt säte i Piteå.

$2 Klubbens ändamål
PALP ar en ideell idrottsförening utan ekonomiska intressen och har som mål:
• att bedriva alpin sport och genom bred basverksamhet nå svensk elit
• att ha många aktiva i tävlingsverksamhet
• att genom god ekonomi i klubben hallå låga kostnader för aktiva
• att rekrytera och utbilda bra ledare
• att skapa och sprida trivsel i klubben
• att ge sina medlemmar möjligheter att utvecklas till goda kamrater och framstående
idrottsmän

§3 Klubbens verksamhet
Klubben skall verka för i §2 angivna mål genom:
• att arrangera och bedriva träning och tävling för barn, ungdomar och seniorer
• att bidraga till en positiv utveckling av den alpina sporten genom att ge medlemmarna
allsidig utbildning inom sporten samt engagemang i lokala, nationella och internationella
organisationer
• att hålla en ändamålsenlig organisation som tillvaratar medlemmarnas intressen
• att bidraga till en positiv utveckling av alpina anläggningar så att sportens syften främjas
PALP skall verka för att befrämja den alpina sporten genom aktivt deltagande i Svenska
Skidförbundets nationella, regionala och distriktsverksamhet.

§4 Medlemskap
PALP har enskilda medlemmar, familjemedlemmar och stödmedlemmar. Medlem skall värna om
klubbens syften och intressen. Medlem kan den bli som bedöms ha ett seriöst intresse for klubbens
verksamhet. Stödmedlem kan den bli som tidigare varit medlem eller som har anhörig som medlem.

§5 Medlemsavgifter
Avgift for medlemmar fastställs på ordinarie föreningsstämma (årsmöte) efter förslag från styrelsen.

Medlemskort skall tillställas medlem. Av föreningsstämma beslutad medlemsavgift skall vara betald
före december månads utgång, Inbetalningskort skall vara medlem tillhanda senast den 30
november.

§6 Utträde och uteslutning
Medlem som inte i tid erlagt fastställd avgift anses ha utträtt ur klubben. Medlem som skriftligen
anmäler sin önskan att utträda ur PALP, befrias omedelbart från sitt medlemskap, dock återbetalas ej
erlagda avgifter. Medlem kan uteslutas om han brutit mot PALP:s stadgar eller på annat satt skadat
PALPS:s anseende och verksamhet. Styrelsen kan besluta om uteslutning, men såväl styrelsen som
den uteslutne medlemmen kan även hänskjuta frågan till föreningsstämman för omröstning, varvid
fordras minst 3/4 majoritet för att uteslutningen skall bli giltig. För aktiv som önskar byta förening
gäller Svenska Skidförbundets regler.

§7 Beslutande och verkställande organ
Högsta beslutande organ år föreningsstämman. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet
handhas av styrelsen som verkställer beslut från föreningsstämman och som också fattar nödvändiga
beslut om klubbens löpande verksamhet. Tid och plats for PALP:s sammankomster lämpas efter
omständigheterna. Medlemmarna äger rätt att till sammankomster medföra gäster, vilka dock inte
äger deltaga i föreningsstämma.

§8 Verksamhet och föreningsstämma
PALPS:s verksamhets- och räkenskapsår börjar den 1 september.
Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls under perioden 15-30 oktober på den plats styrelsen
bestämmer. Styrelsen kallar till årsmöte varvid kallelse och förslag till föredragningslista skall vara
medlemmarna tillhanda senast 1 oktober.
Vid årsmötet skall förekomma:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare att föra protokoll
2. Upprättande och justering av röstlängd
3. Val av två medlemmar att jämte ordförande vara justeringsman av årsmötesprotokollet,
tillika rösträknarare
4. Fråga om mötet har i behörig ordning utlyst
5. Fastställande av föredragningslista
6. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
7. Föredragande och godkännande av verksamhetsberättelse
8. Kassarapport, arvodesredovisning samt revisionsberättelse
9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
a. medlemsavgifter
b. övriga förslag/motioner enligt föredragningslista
12. Val av styrelseledamöter
13. Val av revisorer
14. Tillsättande av valberedning
15. Val av ledamöter i kommittéer
16. Fastställande av budget med arvoden och medlemsavgifter
17. Övriga frågor

Motion från medlem skall, för att upptas till behandling på årsmötet, i skriftlig form vara klubbens
styrelse tillhanda senast den 1 september. Samtliga årsmöteshandlingar skall vara medlemmarna
tillhanda senast 1 vecka innan mötet. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen anser det
nödvändigt, eller då minst 20 % av klubbens ordinarie medlemmar, eller en revisor, så kräver.
Styrelsen skall sända ut kallelse jämte dagordning och inkomna motioner, till sådan stämma, som
skall hållas inom tre månader på plats som bestäms av styrelsen. I övrigt gäller reglerna för ordinarie
årsmöte i tillämpliga delar.

§9 Styrelse och kommittéer
Verksamheten Ieds av en styrelse om minst 5, högst 10 medlemmar bland vilka ingår: ordförande,
vice ordförande, sekreterare, kassör och minst 1, högst 6 ledamöter. Styrelsen bestämmer själv sin
arbetsordning, fördelar inom och utom sig arbetsuppgifter, utser tillfälliga kommittéer, nämnder och
funktionärer att bistå styrelsen i dess arbete. Styrelsen utfärdar erforderliga instruktioner för ovan
nämnda hjälporgan, samt vidtar nödvändiga åtgärder for tryggande av klubbens drift.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst fyra ledamöter så påfordrar.
Styrelsen är beslutsmässig när mer an hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal
avgör ordförandes röst. Vid Styrelsemöte skall protokoll föras.

§10 Klubbens firma
Klubbens firma tecknas av klubbens ordförande, kassör och sekreterare, två i förening.

§11 Revision
Klubbens verksamhet skall granskas av två revisorer, varav en skall vara godkänd eller auktoriserad.
Revisorernas granskning av den löpande förvaltningen skall vara avslutad och tillsammans med
revisionsberättelse styrelsen tillhanda senast den 1 oktober.

§12 Val och röstning
Val sker vid årsmötet av ordförande och vice ordförande årligen och av övriga styrelseledamöter för
en period om två år, på så sätt att posterna, kassör och minst två ledamöter väljs ett år. Posterna,
sekreterare och minst en ledamot väljs det följande året. Varje medlem äger en röst.
Medlem får utöva sin rösträtt genom fullmakt. Dock får på årsmötet närvarande medlem icke vara
ombud för fler an än medlem. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst.

§13 Valberedning
För förberedande av val enligt §8 skall årsmötet tillsätta en valberedning, bestående av minst 3
klubbmedlemmar. Förslag skall vara valberedningen tillhanda senast den 1 September.
Valberedningen skall avge sitt förslag senast den 15 september.

§14 Sektioner
PALP kan ha sektioner med olika inriktning, vilka skall verka for PALP:s syften och bistå styrelsen i
dess arbete. Sektion bildas efter samråd med och beslut av PALP:s styrelse. Sektion har ej egna
stadgar, utan verkar enligt sin arbetsordning utarbetad i samråd med och antagen av PALP:s styrelse,
Sektionens medlemmar skall på årsstämma före den 1 oktober årligen välja arbetsgrupp eller
sektionsledning med en sektionsledare att leda verksamheten inom sektionen. Sektionsledning eller
arbetsgrupp leder normalt självständigt sektionens verksamhet, men lyder under PALP:s styrelse och

är i övergripande frågor bunden av dess beslut. Sektion får inte bedriva egen ekonomisk verksamhet
av mer omfattande art utan godkännande av PALP:s styrelse i varje enskilt fall. Sektions lösa och
fasta egendom skall förtecknas i särskilt inventarium. Sektions likvida medel ska hållas avskilda från
klubbens övriga medel. Vinst/förlust av sektions verksamhet skall i princip åtnjutas/bäras av
sektionen. Sektions tillgångar får tas i anspråk av styrelsen för klubben endast om sektionen
ekonomiskt belastar PALP och endast efter godkännande av PALP:s revisorer.
Sektion skall årligen, före den 1 oktober, tillställa PALP:s styrelse och revisorer verksamhetsberättelse
och räkenskaper avseende sektionens verksamhet och ekonomiska ställning. Sektion kan, efter
godkännande av PALP.s styrelse, ta ut en mindre, årlig sektionsavgift för täckande av verksamheten.
Sektionsavgiften ta$ ut av PALP i samband mcd uppbörd av ordinarie medlemsavgifter in PALP.
Röstberättigad medlem i sektion är den som av PALP har registrerats som medlem i sektionen och
därjämte erlagt sin medlemsavgift i både PALP och, i förekommande fall, sektionen. PALP:s styrelse
skall årligen inbjuda sektionsledarna till sektionsledarträff under årets andra kvartal. Sektion kan
upplösas endast av PALP:s styrelse. Eventuella tillgångar i sektionen tillfaller då PALP eller disponeras
på sätt som PALP:s styrelse beslutar, sektion kan förklaras vilande i högst 2 år i avvaktan på
verksamhetens igen upptagande eller sektionens upplösning.

§15 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem i PALP och skall senast den 1
september tillställas styrelsen, vilken det åligger att framföra förslaget på årsmötet. Vid omröstning
fordras 2/3 majoritet for att förslaget skall medföra ändring.

§16 Klubbens upplösning
Endast en enig styrelse för PALP kan föreslå att klubben upplöses. Beslut härom kan fattas endast vid
två på varandra följande föreningsstämmor, varav den senaste skall vara årsmöte. Klubbens samtliga
medlemmar skall inför dessa stämmor ha beretts tillfälle att deltaga i omröstningen.
Styrelsens förslag om upplösning av PALP skall innehålla uppgift om dem eller de institutioner eller
organisationer med alpin anknytning som vid klubbens upplösning skall övertaga dess
tillgångar/ägodelar och är beredda därtill. Förslaget får ej ändras inför årsmötet på annat satt än att
det helt återkallas, Beslut om upplösning skall omedelbart delges Svenska Skidförbundet medelst
bestyrkta kopior av styrelsens och årsmötets protokoll. För att beslut om klubbens upplösning skall
vara giltigt erfordras att minst 3/4 av klubbens medlemmar vid vardera stämman röstar för styrelsens
förslag.

§ 17 Övrigt
PALP och dess medlemmar skall verka i enlighet med stadgar, bestämmelser och rekommendationer
utfärdade av Riksidrottsförbundet, samt Svenska Skidförbundet där föreningen skall vara fullvärdig
medlem.

