Stadgar för Skridskonätet
Fastställa vid konstituerande fullmäktigemöte
21 januari 2006
Ändringar fastställa vid fullmäktigemöte
2 februari 2008, 23 januari 2010, vid
fullmäktigeomröstning 19 – 29 maj 2012, vid
fullmäktigeomröstning19 – 29 oktober 2012 samt
vid fullmäktigeomröstning 19 – 29 maj 2017

§1 Firma och ändamål
Föreningens firma är Skridskonätet.
Skridskonätet är en ideell förening som har till ändamål att underlätta utbyte av isinformation och
annan information förknippad med långfärdsskridskoåkning mellan medlemsklubbarna och
medlemsklubbarnas medlemmar.

§2 Medlemskap och medlemsavgifter
Medlemskap i Skridskonätet kan efter styrelsens prövning vinnas av annan ideell förening, klubb,
avdelning inom förening eller liknande sammanslutning oavsett nationalitet, vars huvudsyfte är att
bereda sina medlemmar tillfälle till långfärdsskridskoåkning och därmed direkt förknippad
verksamhet. Fullmäktige kan fastställa kompletterande krav i anslutning till dessa för att sökande
organisation skall kunna vinna medlemskap.
Organisation som vunnit medlemskap i Skridskonätet kallas i dessa stadgar Medlemsklubb.
Årligen skall varje medlemsklubb erlägga en av fullmäktige fastställd medlemsavgift.
Medlemsavgiften för det kommande verksamhetsåret skall fastställas före maj månads utgång.
Medlemsavgiften bestäms som en avgift per medlem som respektive medlemsklubb redovisar i
samband med mandatberäkning enligt §7. Fullmäktige fastställer också en lägsta medlemsavgift en
medlemsklubb har att betala oavsett medlemsantal. Fullmäktige får besluta om nedsättning av
medlemsavgiften för en medlemsklubb om särskilda skäl föreligger. Medlemsavgiften skall
erläggas under perioden 1 juli – 31 oktober. Medlemsklubb som ej erlagt av fullmäktige fastställd
medlemsavgift den 1 januari anses ha utträtt ur Skridskonätet.
Medlemsklubb som ansöker om medlemskap senast 31 december erlägger hel medlemsavgift för
det innevarande verksamhetsåret, medlemsklubb som ansöker om medlemskap 1 januari och senare
erlägger halv medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret.

§3 Verksamhetsår
Skridskonätets verksamhetsår är från och med 1 juli till och med 30 juni nästföljande år.

§4 Styrelse och firmateckning
Skridskonätets styrelse består av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter samt högst en (1)
suppleant som alla väljs av fullmäktige in plenum för en tid av två (2) år. Bland de ordinarie
ledamöterna skall en vara ordförande, en sekreterare och en kassör, vilka alla utses av fullmäktige in
plenum. Styrelseledamot och eventuell suppleant skall vara medlem i någon av Skridskonätets
medlemsklubbar. Styrelsen har sitt säte i Stockholms stad, Sverige.
Rätt att företräda Skridskonätet och teckna dess firma tillkommer de personer som styrelsen utser.
För att vara gällande skall ett beslut biträdas av en absolut majoritet av antalet styrelseledamöter.

Är antalet styrelseledamöter fyra (4) och röstetalet två (2) för och två (2) emot ett visst förslag
uppstår, gäller den mening som biträds av ordförande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller revisor.
Omval av styrelseledamot får ske. Avgår en styrelseledamot, eller suppleant när sådan finns, innan
mandatperiodens slut, skall inom fyra (4) månader fyllnadsval göras av fullmäktige genom
omröstning via elektronisk post på det sätt som föreskrivs i §8.

§5 Revisorer
Två revisorer och en revisorssuppleant skall väljas av fullmäktige in plenum för en tid av två (2) år.
Revisor och revisorssuppleant skall vara medlem i någon av Skridskonätets medlemsklubbar.
Revisorerna skall granska Skridskonätets räkenskaper och styrelsens verksamhet. Revisorerna skall
till fullmäktige varje verksamhetsår efter utförd revision avge en revisionsberättelse och däri
antingen tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen rörande närmast förutvarande
verksamhetsår.
Omval av revisor får ske. Avgår en revisor eller revisorssuppleant innan mandatperiodens slut, skall
inom fyra (4) månader fyllnadsval göras av fullmäktige genom omröstning via elektronisk post på
det sätt som föreskrivs i §8.

§6 Fullmäktige
Skridskonätets högsta beslutande organ är dess fullmäktige. Fullmäktige sammanträder in plenum
en gång varannat verksamhetsår och fattar däremellan beslut genom omröstning via elektronisk post
på det sätt som föreskrivs i §8.
Kallelse till fullmäktigesammanträde in plenum utfärdas per elektronisk post av styrelsen tidigast
tre (3) månader och senast en (1) månad före sammanträdet. Fullmäktige in plenum får inte fatta
beslut i fråga som inte varit upptagen i kallelsen till sammanträdet.
Vid fullmäktigesammanträde in plenum skall följande ärenden behandlas:
• Val av mötesordförande, mötessekreterare och två (2) justeringspersoner för sammanträdet.
• Fråga om sammanträdet blivit behörigt utlyst.
• Fastställande av antalet styrelseledamöter och om suppleant skall väljas för tiden fram till och
med nästa fullmäktige in plenum.
• Val av ordförande, sekreterare, kassör och eventuella ytterligare styrelseledamöter samt eventuell
suppleant för tiden fram till och med nästa fullmäktige in plenum.
• Val av revisorer samt suppleant för dessa för tiden fram till och med nästa fullmäktige in plenum.
• Val av två personer att utgöra valberedning för tiden fram till och med nästa fullmäktige in
plenum.
Vid fullmäktige in plenum skall beslutsprotokoll föras.
Vid fullmäktige in plenum får en ledamot företrädas av ombud genom fullmakt. Ett ombud får
företräda godtyckligt många ledamöter genom fullmakt.
I övrigt åligger det fullmäktige att varje verksamhetsår besluta följande:
• Medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.
• Fastställande av verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för närmast gångna
verksamhetsår.
• Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för närmast gångna verksamhetsår.
• Fråga som av styrelsen hänskjutits till fullmäktige.
• Förslag som väckts av någon medlemsklubb, fullmäktigeledamot, revisor, revisorssuppleant eller
annan funktionär utsedd av fullmäktige eller av styrelsen. Sådant förslag skall avgöras inom fyra
(4) månader från den dag förslaget inkom till styrelsen, såvida förslaget inte omfattas av andra
regler enligt dessa stadgar. Förslag som rör §9 eller §10 i dessa stadgar skall behandlas så snart
dessa stadgar medger.

När behov föreligger, förrätta fyllnadsval av styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanten
och valberedningen.
Alla omröstningar sker öppet, även i fråga om personval.
Fullmäktige är beslutsmässigt med det antal mandat som är representerat vid fullmäktige in plenum
respektive avger röst vid omröstning via elektronisk post enligt §8. Som fullmäktiges beslut gäller
den mening som vid omröstning fått flest antal röster. Uppstår lika röstetal avgörs frågan genom
lottning.
Styrelseledamot, revisor, styrelsesuppleant när sådan finns och revisorssuppleant som inte är
fullmäktigeledamot har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktigesammanträde in plenum samt rätt
att i protokollet anteckna avvikande mening.
•

§7 Fullmäktigemandat
Skridskonätets medlemsklubbar är representerade i fullmäktige genom mandat. En medlemsklubb
kan inneha ett eller flera mandat. Varje mandat ger rätt till en (1) röst vid omröstningar i
fullmäktige, såväl i plenum som vid omröstning via elektronisk post enligt §8.
För varje påbörjat 500-tal medlemmar ges medlemsklubben ett (1) mandat i Skridskonätets
fullmäktige. En medlemsklubb får högst inneha 3/8 delar av fullmäktiges totala antal mandat.
Medlemsantalet för medlemsklubb som utöver långfärdsskridskoåkning till betydande del bedriver
annan verksamhet och saknar förteckning över antalet medlemmar i
långfärdsskridskoverksamheten, uppskattas av styrelsen i samråd med respektive medlemsklubb.
Fullmäktiges ledamöter utses av medlemsklubbarna på det sätt som respektive medlemsklubb finner
lämpligt. En ledamot kan inneha ett eller flera hela mandat. Ledamöternas mandatperiod är
Skridskonätets verksamhetsår.
Medlemsklubbarna skall inför varje verksamhetsår till styrelsen inkomma med uppgift om antalet
medlemmar, namn på den eller de personer som valts till fullmäktigeledamöter för det eller de
mandat som medlemsklubben innehar samt hur många mandat respektive ledamot innehar.
När ny medlemsklubb antas i Skridskonätet skall den nya medlemsklubben inom fyra veckor från
medlemskapets beviljande inkomma med uppgifter om antalet medlemmar i klubben samt
informera styrelsen om vem eller vilka som utsetts till ledamöter för det antal mandat den nya
medlemsklubben har att utse samt hur många mandat respektive ledamot innehar.

§8 Omröstning via elektronisk post
Omröstning i fullmäktige via elektronisk post sker enligt följande förfarande när styrelsen eller
någon av revisorerna finner det påkallat:
1. Information om att och när omröstning via elektronisk post skall äga rum skickas ut med
elektronisk post till de som är röstberättigade. Denna information skall skickas ut minst fyra (4)
veckor och högst sex (6) veckor före omröstningsperiodens början.
2. Beslutsförslag, inklusive tydliga alternativ, distribueras med elektronisk post till de
röstberättigade senast fyra (4) dagar före röstningsperiodens början, dock tidigast samtidigt som
information om att omröstning via elektronisk post skall äga rum.
3. Omröstningsperioden omfattar minst sju (7) hela kalenderdygn och högst elva (11) hela
kalenderdygn. Har en absolut majoritet av de röstberättigade röstat på ett av beslutsalternativen
innan hela omröstningsperioden förflutit, kan omröstningsperioden avslutas i förtid.
4. Röstberättigade är de som är registrerade som fullmäktigeledamot när beslutsförslagen enligt
punkt 2 ovan distribueras.
5. Röstning sker genom att de röstberättigade skickar elektronisk post till den adress som styrelsen
angivit för den aktuella omröstningen. Den först inkomna rösten från respektive röstberättigad
gäller som vederbörandes röst. För att vara giltig skall rösten ha mottagits av Skridskonätets
epostserver inom den fastställa röstningsperioden.

Flera beslut får fattas i samma omröstningsperiod. Efter avslutad omröstning skall beslutsprotokoll
upprättas.

§9 Ändring av dessa stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar kan enbart ske genom beslut
av fullmäktige, antingen i plenum eller via elektronisk post. För att vara giltigt skall förslaget till
stadgeändring ha varit tillkännagivet för fullmäktiges ledamöter senast sex (6) veckor före
omröstningen och biträdas av minst 5/8 av antaletfullmäktigemandat. För elektronisk omröstning
gäller reglerna i §8 med det undantaget, att omröstningen inte kan avslutas i förtid. För ändring av
§9 eller §10 gäller emellertid samma regler som för upplösande av föreningen, inklusive kravet på
beslut vid fullmäktige i plenum.

§10 Upplösande
Skridskonätet kan enbart upplösas genom beslut vid fullmäktige in plenum. För att vara giltigt
skall förslaget till upplösning vara tillkännagivet för fullmäktiges ledamöter senast tre (3) månader
före mötet och vid mötet biträdas av minst 4/5 av antalet fullmäktigemandat. Vid upplösandet skall
Skridskonätets tillgångar i första hand användas för att betala eventuella skulder. Eventuellt
återstående överskott skall fördelas mellan medlemsklubbarna i proportion till antalet
fullmäktigeledamöter vid tidpunkten för beslut om upplösandet.

§11 Valberedning
Till förberedande av val av styrelseledamöter och revisorer samt dessas suppleant(er), finns i
Skridskonätet en valberedning.
Valberedningen består av två (2) personer som inte är ledamöter av Skridskonätets styrelse, revisor i
Skridskonätet eller suppleant för någon av dessa. Valberedningens ledamöter skall vara medlemmar
i någon av Skridskonätets medlemsklubbar, men får inte båda vara medlemmar i samma
medlemsklubb. Valberedningens ledamöter väljs vid fullmäktige i plenum för en tid av två (2) år.
Valberedningen skall senast fyra (4) veckor före fullmäktige in plenum för fullmäktige presentera
förslag till styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleant samt, om den finner det påkallat,
styrelsesuppleant att väljas vid fullmäktige in plenum.

