STADGAR
FÖR
TRELLEBORGS FOTBOLLSFÖRENING

Innehållsförteckning

Innehåll
1.

Allmänna bestämmelser....................................................................................................................2

2.

Medlemskap ......................................................................................................................................3

3.

Medlemsavgifter och medlemskort ..................................................................................................3

4.

Deltagande i tävlingar och uppvisningar ...........................................................................................3

5.

Styrelsen ............................................................................................................................................3

6.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision .................................................................................4

7.

Möten ................................................................................................................................................4

8.

Valberedning .....................................................................................................................................5

9.

Valbarhet ...........................................................................................................................................5

10.

Rösträtt ..........................................................................................................................................5

11.

Val och beslut ................................................................................................................................5

12.

Stadgefrågor ..................................................................................................................................6

13.

Tvist/skiljeklausul ..........................................................................................................................6

STADGAR för Trelleborgs FF (”Föreningen”), som är en ideell förening, stiftad den 6
december 1926 och med säte i Trelleborgs kommun.
Dessa stadgar är antagna vid årsmötet den 10 mars 2022.
_____________________
Trelleborgs FF erbjuder alla möjligheten att träna och spela fotboll och därmed vara en del av den
bredd som långsiktigt bygger etablerade elitlag. Vår verksamhet byggs utifrån ett ideellt engagemang
där alla är viktiga ambassadörer för Trelleborgs FF.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Föreningen är en ensektionsförening som bedriver fotboll på barn-, ungdoms- och seniornivå.
1.2 Tävlingsdräkten ska i huvudsak utformas i Föreningens färger – blått och vitt.
1.3 Föreningens utmärkelser samt meritförteckning kan, enligt särskilda av styrelsen fastställda
bestämmelser utdelas till därav förtjänta medlemmar. Sådan utdelning bör ske vid Föreningens
årsmöte.

2. Medlemskap
2.1 Medlem antages efter anmälan. Medlemskap föreligger då av årsmötet fastställd medlemsavgift
erlagts. Endast fysiska personer kan bli medlemmar.
2.2 Till hedersledamot kan kallas medlem, som gjort sig synnerligen förtjänt om Föreningen eller på
ett utmärkande sätt befrämjat dess intressen. Hedersledamöter äger fritt tillträde till av
Föreningen arrangerade tävlingar mot uppvisande av legitimation, som utfärdats av styrelsen.
2.3 Medlem som vill utträda, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen.
2.4 Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat Föreningens verksamhet eller ändamål, brutit
mot Föreningens stadgar, idrottens värdegrund eller på annat sätt skadat Föreningens intressen.
2.5 Fråga om uteslutning av medlem får inte avgöras förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att
inom styrelsen angiven tid, dock minst 14 dagar, att yttra sig i ärendet.
2.6 Beslut om uteslutning ska med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem med
rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
2.7 Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med Föreningen söka ändring i
styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han delgivits styrelsens
beslut skriftligen anmält besvär över densamma. Ärende angående dylikt besvär ska förläggas
det föreningsmöte som hålles närmast efter besvärstidens utgång, och ska särskilt angivas i
kallelsen till ifrågavarande möte, till vilken klagande minst 8 dagar förut kallas genom
rekommenderat brev.
2.8 Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Föreningen
och den förutvarande medlemmen såvitt avser stadgeenliga avgifter.
2.9 Medlem som resterar för en årsavgift anses ha uttryckt önskan om utträde ur TFF och
avregistreras vid kalenderårets utgång.

3. Medlemsavgifter och medlemskort

3.1 Medlem erlägger medlemsavgift som fastställs av årsmötet, samt i förekommande fall
aktivitetsavgift enligt beslut av styrelsen. Avgift ska erläggas under verksamhetsåret.
3.2 Hedersledamot erlägger ej avgift.
3.3 Medlemskort får ej utlånas eller bortgivas.

4. Deltagande i tävlingar och uppvisningar

4.1 Medlem får inte utan styrelsens medgivande representera Föreningen.
4.2 Medlem har inte rätt att på annat sätt än vad som anges i stadgar och bestämmelser, deltaga i
tävlingar och uppvisningar.

5. Styrelsen
5.1 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och högst nio
övriga ledamöter, vilka utses bland röstberättigade medlemmar vid årsmötet.
5.2 Ordförande och övriga ledamöter väljes för en tid av två år åtgången, dock ska högst fem
ledamöter väljas varje år.

5.3 Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt tillsätter övriga för
verksamheten nödvändiga funktionärer, utskott och kommittéer.
5.4 Styrelsen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer
och är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem
är närvarande.
5.5 Styrelsen ska inom ramen för RF:s (Riksidrottsförbundet), SvFF:s (Svenska Fotbollförbundet) och
dessa stadgar verkar för TFF:s framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det
åligger styrelsen att:
- tillse att för TFF bindande regler iakttas
- verkställa av årsmötet fattade beslut
- ansvara för och förvalta TFF:s medel
- upptaga för verksamheten nödvändiga krediter
5.6 Föreningens firma tecknas av styrelsen samt, om styrelsen så bestämmer, av särskilt utsedd/a
person/er. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.
5.7 Ordföranden är Föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar
dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.

6. Verksamhets- och räkenskapsår samt revision

6.1 Verksamhets- och räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.
6.2 Föreningens revisorer ska vara två till antalet, med en suppleant. Minst en av de ordinarie
revisorerna ska vara auktoriserad eller godkänd. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de
har att granska.
6.3 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll och övriga handlingar.
6.4 Styrelsens revisionshandlingar ska överlämnas till revisorerna i rimlig tid före årsmötet.
6.5 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast tre dagar före
årsmötet.

7. Möten
7.1 Med Föreningen hålles årsmötet före den 15 mars årligen och extra allmänt möte när så erfordras.
7.2 Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att kallelsen till
årsmötet ska vara införd i lokalpressen senast åtta dagar före mötet.
7.3 Extra allmänt möte kan utlysas av styrelsen och ska sammankallas då minst en tiondel av
röstberättigade medlemmar eller av Föreningens revisorer med angivande av skäl skriftligen
begär så. Sådant möte kan hållas fyra dagar efter kallelsens införande i lokalpressen.
7.4 Årsmöte och extra allmänt möte är beslutsmässigt med antalet röstberättigade medlemmar som
infunnit sig efter det att stadgeenlig kallelse utfärdas.
7.5 Årsmötets dagordning fastställs av styrelsen. Obligatoriska ärenden som ska förekomma är:
1. Fråga om mötets rätta utlysning.
2. Godkännande av röstlängden.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet samt vid behov tjänstgöra som
rösträknare.
5. Styrelsens årsberättelse.
6. Fotbolls- och ungdomssektionens berättelser.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning för Föreningen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats senast 8 januari.
11. Val av:
a) Föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en period av ett år.
b) Halva antalet ledamöter för en period av två år.
c) Två revisorer jämte en suppleant för en period av två år.
d) Valberedning.
12. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.

8. Valberedning
8.1 Valberedningen består av fyra ledamöter varav en, tillika ordförande och sammankallande, utses
av styrelsen och tre väljes på årsmötet. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst.

9. Valbarhet
9.1 Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av Föreningen. Arbetstagare
inom Föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller
till revisor eller revisorssuppleant i Föreningen.

10. Rösträtt
10.1 Medlemmar som senast mötesdagen uppnått en ålder av 18 år samt fullgjort sina stadgeenliga
förpliktelser mot Föreningen avseende föregående år har rösträtt.
10.2 Hedersledamöter har rösträtt.
10.3 Ej röstberättigad medlem har yttrandefrihet men ej förslagsröst.
10.4 Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

11. Val och beslut
11.1 Beslut fattas med acklamation eller avgöres med votering om sådan begärs.
11.2 Med undantag av i paragraf 11 nämnda fall avgörs vid votering alla frågor genom enkel majoritet.
11.3 Omröstning sker öppet med undantag för personval som sker med slutna sedlar.
11.4 Vid öppen votering gäller vid lika röstetal det förslag som biträtts av ordföranden vid, om han är
röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten.
11.5 Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
11.6 Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
11.7 Beslut av ekonomisk natur får ej fattas, om frågan ej varit beredd av styrelsen.

12. Stadgefrågor
12.1 Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Föreningens upplösning ska skriftligen inlämnas till
styrelsen senast den 31 december, som har att behandla och på kommande årsmöte framlägga
detsamma jämte eget utlåtande.
12.2 För förslagets antagande fordras att detsamma biträtts av minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
12.3 Förslag om ändring av dessa stadgar eller Föreningens upplösning får ej upptagas till behandling
såvitt det ej särskilt angetts i kallelse till mötet.
12.4 Beslut om upplösning av Föreningen ska för att äga laga kraft stadfästas med 2/3 majoritet på
nästkommande allmänna möte, vilket ska avhållas minst 30 dagar efter årsmötet.
12.5 Sådant beslut ska innehålla föreskrift om användning av Föreningens tillgångar för bestämt
idrottsfrämjande ändamål och ska omedelbart delgivas SvFF medelst bestyrkta avskrifter av
styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- och
resultaträkningar. Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämnda stadgar,
föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för Föreningens medlemmar.

13. Tvist/skiljeklausul
13.1 Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär, förening, Idrotts AB, SDF, DF, SF eller RF
får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är
föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för Idrottens
skiljenämnd.

