GÄLLANDE

FÖRSLAG

Stadgar för Boo KFUM Sporthall

STADGAR FÖR STIFTELSEN BOO KFUM
SPORTHALL

Antagna av Boo KFUM:s årsmöte 1980-11-26
samt ändringar vid styrelsemöte 1981-04-21 och
1988-09-19 samt årsmöte 2006-10-25.

1
Namn och Firma
Stiftelsens namn är STIFTELSEN BOO
KFUM SPORTHALL.

§ 1 Denna stiftelses namn är STIFTELSEN
BOO KFUM SPORTHALL.
§ 2 Stiftelsens ändamål är att driva och
vidareutveckla vår sporthall samt i övrigt
främja Boo KFUM:s utveckling.

2
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att driva och
vidareutveckla vår sporthall samt i övrigt
främja Boo KFUMs utveckling.

$ 3 Stiftelsen har sitt säte i Nacka kommun.

3
Säte
Stiftelsen har sitt säte i Nacka kommun och
har organisationsnummer 81 40 00 - 5938.

Styrelsens angelägenheter ombesörjs av en
styrelse om 5-7 ledamöter. Styrelsens
ledamöter väljs för en tid av två år. Avgår
ledamot före mandattidens utgång skall ny
ledarnot utses for återstående del av
mandattiden, som löper mellan Boo KFUM:s
ordinarie årsmöten.

4
Egendom
Stiftelsens egendom består av en
idrottsanläggning kallad Boo KFUM
Rackethall, inredning samt eget kapital.
Stiftelsen ska ha rätt att förvärva, äga och
förvalta egendom förändamålets uppfyllande.
Såväl avkastning som reavinst får utdelas för
uppfyllande av stiftelsens ändamål.

Ledamöterna utses enligt följande:
Styrelsen för Boo KFUM:s badmintonsektion
utser 1 ledamot
Styrelsen för Boo KFUM:s bordtennissektion
utser 1 ledamot

5
Räkenskapsår
Stiftelsens räkenskapsår är 1 juli - 30 juni
påföljande år.

Styrelsen för Boo KFUM:s budosektion utser
1 ledamot

6
Styrelse
Stiftelsens angelägenheter ombesörjs av en
styrelse. Boo KFUMs årsmöte utser stiftelsens
ordförande och en ledamot, dessutom utser var
och en av Boo KFUM sektioner varsin
ledamot.

Styrelsen för Boo KFUM:s innebandysektion
utser 1 ledamot
Styrelsen för Boo KFUM:s tennissektion utser
1 ledamot
Boo KFUM:s årsmöte utser 2 ledamöter

Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och övriga funktioner.

$ 4 Styrelsen utser inom sig ordförande och
vice ordförande samt övriga funktioner.

Ledamöterna utses för två år. Avgår ledamot
före mandattidens utgång eller utser en sektion
annan ledamot inom mandattiden ska nya
ledamoten utses för återstående del av
mandatperioden som löper mellan Boo
KFUMs ordinarie årsmöten.

Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller när så begärs av minst två
ledamöter.
Styrelsen är beslutsför om minst tre ledamöter
är närvarande bland vilka skall ingå
ordföranden eller vice ordföranden.
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Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst, utom
vid val då lottning avgör.

7
Arbetsutskott
Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera
arbetsutskott.

$ 5 Stiftelsens firma tecknas av styrelsen eller
minst två ledamöter i förening, som styrelsen
därtill utser. Styrelsen äger rätt att anställa
personal för sporthallens skötsel och drift.
Biverksamheter äger styrelsen rätt att
utarrendera.

8
Verkställande tjänsteman
Styrelsen kan utse för uppdraget lämplig
person att som verkställande tjänsteman sköta
den löpande förvaltningen av stiftelsens
angelägenheter. Denna person kan inte vara
ledamot i stiftelsens eller Boo KFUMs
styrelser.

$ 6 Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta
tiden 1/7 - 30/6.

Personen som utses kan vara anställd av
stiftelsen eller uppdragstagare enligt särskilt
avtal.

$ 7 Styrelsen skall årligen över förvaltningen
avgiva berättelse med in- och utgående
balansräkning för det förflutna
räkenskapsåret samt resultaträkning för
samma år.

9
Kallelse
Styrelsen sammanträder på kallelse av
ordföranden eller när så begärs av två
ledamöter.

§ 8 Styrelsens förvaltning och stiftelsens
räkenskaper skall årligen granskas av en
revisor eller en revisorssuppleant vilka utses
av Boo KFUM:s årsmöte. Revisorn skall över
granskningen avgiva skriftlig berättelse.

10
Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om alla kallats och
minst hälften av utsedda ledamöter är
närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening som
fler än hälften av de närvarande ledamöterna
röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder utom vid val då
lottning avgör.

§ 9 stiftelsen skall stå under tillsyn av
stiftelselagen 1994:1220.
$ 10 Ändring av dessa stadgar kan ske endast
genom beslut av styrelsen.
Ändring av stiftelsens ändamålsbestämmelse
(se $ 2) kan dock endast ske i enlighet med
bestämmelserna om permutation.

11
Protokoll
Vid styrelsens sammanträden ska protokoll
föras. Protokollen justeras av ordföranden och
ytterligare en styrelseledamot samt ordnas i
nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Stadgeändring skall dock för att bli gällande
godkännas av Boo KFUM:s årsmöte.

12
Rådgivande organ
Styrelsen kan utse rådgivande organ eller
särskilda utskott som har till uppgift att bereda
frågor eller ge styrelsen råd i olika frågor
13
Firmateckning
Stiftelsens namn och firma tecknas av
styrelsen och den eller dem som styrelsen
därtill utser. Stiftelsens firma tecknas alltid av
två i förening.
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14
Arvode
Styrelsen ska inte ha något arvode om inte
särskilda skäl föreligger.
15
Kostnader för förvaltning och
administration
Lägsta möjliga kostnad med en för stiftelsens
verksamhet godtagbar kvalitetsnivå ska
eftersträvas för förvaltning, administration och
övrig verksamhet i stiftelsen.
16
Årsredovisning
Styrelsen ska årligen avge verksamhets -och
förvaltningsberättelse, resultaträkning och
balansräkning
17
Revision
Stiftelsens räkenskaper och förvaltning ska
granskas av en därtill utsedd revisor. Denne
samt en suppleant utses av Boo KFUMs
årsmöte
18
Tillsyn
Stiftelsen ska stå under tillsyn enlig gällande
lag om stiftelser
19
Ändringar av stadgar
Ändringar av dessa stadgar som angår annan
fråga än stiftelsens ändamål läggs fram av
styrelsen till Boo KFUMs årsmöte för beslut.
Ändringar som rör stiftelsens ändamål kan
endast ske enligt reglerna för permutation.
20
Upplösning
Om stiftelsen skulle upphöra ska stiftelsens
skulder betalas och därefter ska resterande
tillgångar utdelas i enlighet med ändamålet.
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