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STADGAR 

för Burseryds Idrottsförening, bildad den 15 mars 1931. Stadgarna reviderade och antagna vid 
föreningens årsmöte den 21 februari 2005. 

 
KAPITEL 1 

 
§1 Ändamål 

 
Burseryds Idrottsförenings huvudsakliga ändamål är att genom utövning av idrott verka för 
höjandet av medlemmarnas samt ungdomars andliga vård och fysiska fostran eller idrottsliga 
utbildning samt för god kamratskap och idrottslig anda. 

 
§2 Medlemskap 

 
Medlem i föreningen blir person som erlägger den av årsmötet fastställda årsavgiften. 
Medlemskort erhålls inom varje verksam sektion samt av den av årsmötet vald huvudansvarig för 
årsavgifter. 
 
Medlem som inte erlagt fastställd årsavgift eller brutit mot stadgar eller handlat mot hederns lagar, 
kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. 
 
Utesluten medlem har, att inom fjorton dagar från det han meddelats om beslutet förklara sig 
skriftligen till styrelsen, som vid sitt ordinarie sammanträde efter det skrivelsen inkommit, 
behandla densamma. Om så erfordras kan utesluten medlem närvara vid detta sammanträde, dock 
inte när beslut i ärendet ska fattas. 
 

§3 Deltagande i tävlingar och uppvisning 
 

Medlem får inte utan styrelsens eller om styrelsen så bestämmer, vederbörande sektionsstyrelses 
medgivande representera Burseryds Idrottsförening. 
 
Medlem äger inte rätt att delta i tävlingar och uppvisningar på annat sätt än som föreskrivs i 
stadgar eller vederbörande specialförbunds bestämmelser, gällande idrottsgrenar anslutna till 
Riksidrottsförbundet. 
 

§4 Styrelsen 
 

Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och kassör 
jämte de sju sektionsordförandena. Vid lika röstning ska ordförandens röst avgöra. Ledamöterna i 
styrelsen utses vid föreningens årsmöte och väljs bland röstberättigade medlemmar. 
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Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, vald i respektive sektion, 
som enligt dem emellan uppgjorda ordningen står på tur såsom styrelseledamot för tiden intill 
nästföljande årsmöte. 
 
Ordföranden är föreningens officiella representant, tillika styrelsens ordförande. Ordföranden ska 
leda styrelsens förhandlingar, hålla sig i största möjliga utsträckning informerad om arbetet i 
sektioner och kommittéer samt övervaka dessa stadgars efterlevnad. Föreningens namn tecknas av 
ordförande och kassör var för sig. 
 
I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna 
bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande dock tillkommer det sekreteraren att 
föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden, att vara huvudman och ombesörja 
rapporteringen av fritidsgrupper och lokalt aktivitetsstöd samt upprätta förslag till styrelsens 
årsberättelse och efter styrelsens godkännande färdiggöra densamma. 
 
Kassören har att motta och förvara alla inkomster, verkställa alla utbetalningar dock ska dessa 
vara attesterade av vederbörande beställare. Kassören kan dröja med utbetalning till dess styrelsen 
godkänner en beställare i tveksamma fall. Ska föra fullständig kassabok över samtliga 
räkenskaper, infordra inventarielistor från sektionernas materialförvaltare och inför styrelsen 
framlägga förslag om avskrivningar. Ombesörja bokslut och uppföra vinst och förlusträkning. 
Bevaka sökande av anslag samt redovisa till myndigheter begärda uppgifter av ekonomisk art 
samt att till betryggande belopp hålla föreningens byggnader och inventarier försäkrade. 
 
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. 
 

§5 Sektioner 
 

Idrottsverksamheten sköts av sektioner och finns för: Fotboll, Cykel, Orientering, Bordtennis, 
Skidor, Ungdomsfotboll, Innebandy. 
För varje sektion utses på årsmötet en sektionsstyrelse bestående av ordförande jämte minst fyra 
och som mest sex ledamöter. 
 
Om sektionsstyrelse utses vid möte med sektionens medlemmar ska valet stadfästas vid ordinarie 
årsmöte med föreningen. 
 
Det åligger sektionsstyrelse att övervaka medlemmars träning och tävlande, anordna och 
protokollföra klubbmästerskap och andra tävlingar och matcher. 
 
Sektionsstyrelse ska vid huvudstyrelsens sammanträde rapportera om sin verksamhet. 
 
Sektionsstyrelse ska upprätta förslag till inkomst- och utgiftsstat samt arbetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. Förslaget inlämnas till huvudstyrelsen vid tidpunkt som denne 
bestämmer. 
 
Sektionsstyrelsen har att inom sig utse en suppleant för sektionsordföranden till huvudstyrelsen. 
 

§6 Kommittéer 
 
Västboloppet, Burseryds marknad och Tennisbanan sköts av kommittéer bestående av ordförande 
jämte minst två och som mest fyra ledamöter. Kommittéledamöter utses av föreningens årsmöte. 
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Kommittén för cykeltävlingen Västboloppet ansvarar för tävlingsarrangemanget i sin helhet, 
upprättar en tävlingsorganisation och utser medarbetare. Lämnar förslag på inkomst- och 
utgiftsstat till kassören. Kommittén för Burseryds marknad ansvarar för dess skötsel samt ordnar 
med alla arrangemang och utser medarbetare vid tillställningar. Kommittén för tennisbanan 
ansvarar för tennisbanornas skötsel. 
 
 

§7 Större arrangemang 
 
Då föreningen är medarrangör i större idrottsevenemang ska dessa betraktas som föreningsange-
lägenheter. 
 
 

KAPITEL 2 
 

§1 Årsmöte 
 
Föreningens ordinarie årsmöte hålls i februari månad. Vid årsmötet ska följande ärenden 
förekomma. 
 

1. Mötets behöriga utlysning. 
2. Godkännande av dagordning. 
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 
4. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll. 
5. Sektionsstyrelsernas och styrelsens berättelse. 
6. Revisorernas berättelse. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
8. Val av föreningsordförande för ett år. 
9. Val av föreningssekreterare på två. (Udda år) 
10. Val av föreningskassör på två år. (Jämna år) 
11. Val av två revisorer. 
12. Val av två revisorsuppleanter. 
13. Val av sektionsstyrelser och kommittéer. 

 
a. Fotboll 
b. Cykel 
c. Orientering 
d. Bordtennis 
e. Skidor 
f. Ungdomsfotboll 
g. Innebandy 
h. Marknad 
i. Tennis 
j. Västboloppet 
 

14. Val av huvudman för medlemsavgifter. 
15. Godkännande av drog- och mobbingpolicy. 
16. Val av arkivarie 
17. Val av valberedning. 
18. Styrelsens förslag till årsmötet. 
19. Övriga ärenden. 
20. Årsmötets avslutning. 
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§2 Styrelsemöte 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst hälften av 
antalet ledamöter är närvarande Vid första sammanträdet på ett nytt verksamhetsår utser 
styrelsen inom sig vice ordförande, vice sekreterare och vice kassör. Vidare väljs 
representanter till Idrottsförbundets årsmöte och Byggnadsföreningens årsmöte, båda med 
suppleanter. 
 
Vid sista sammanträdet på verksamhetsåret som hålls första veckan i december ska följande 
ärenden förekomma: 
 

a. Röstning om årsbästa prestation individuellt och i lagidrott, enligt kapital 3, §6 i 
föreningens stadgar. 

 
b. Förslag till årsavgift. 

 
c. Sammanställning av sektionsstyrelsernas förslag till årsbudget och arbetsplan för nästa 

verksamhetsår. 
 
d. Styrelsens förslag till årsmötet. 

 
 
e. Bestämma tid och plats för årsmötet. 

 
 

§3 Sektionsmöte 
 
Sektionsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden i sektionsstyrelsen är 
vald på årsmötet genom att ha varit första namnet på nomineringslistan vid sektionsstyrelsevalet. 
 
Sektionsstyrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. 
 
Väljer representant till sitt förbunds årsmöte. 
 
Minst två sektionsmöten där samtliga sektionsmedlemmar är kallade ska hållas inom ett 
verksamhetsår. 
 
Det åligger sektionsstyrelsen att hålla löpande kontroll över budgeten, att vid befarad avvikelse 
snarast lämna rapport till huvudstyrelsen. Ekonomiska frågor utanför den budgeterade 
verksamheten ska avgöras av huvudstyrelsen, åtföljt av protokollsutdrag från möte med 
sektionsstyrelsen där frågan tagits upp för behandling. 
 
 

§4 Kommittémöte 
 
Kommittén håller sammanträde på kallelse av ordföranden som är vald på årsmötet genom att ha 
varit första namnet på nomineringslistan vid kommittévalet. 
 
Det åligger kommittén att föra protokoll vid sina sammanträden och att rapportera till 
huvudstyrelsen om sin verksamhet. Ekonomiska frågor utanför den budgeterade verksamheten ska 
avgöras av huvudstyrelsen, protokollsutdrag ska medfölja frågan. 
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Bestämmelser för Burseryds IF:s förtjänst- och hederstecken 
 

KAPITEL 3 
 

§1 Stora förtjänstdiplomet 
 
Tilldelas medlem som innehaft styrelse- eller sektionsstyrelseuppdrag i tio år. 
 
 

§2 Standar 
 
Tilldelas medlem som innehaft styrelse- eller sektionsstyrelseuppdrag i femton år.  
 
Standar kan utdelas till klubb eller förbund som firar minst 50 år eller mer. 
 

§3 Guldnål 
 
Tilldelas medlem som innehaft styrelse eller sektionsstyrelseuppdrag i tjugo år.  
 
Samtliga ovanstående utmärkelsetecken utdelas endast vid föreningens jubileumsarrangemang 
vart femte år. 
 

§4 Lilla förtjänstdiplomet 
 
Kan tilldelas medlem eller annan utomstående person som på förslag av sektion eller 
styrelseledamot, hedrat eller gjort en tjänst eller utfört en prestation till föreningens bästa. 
 
Styrelsen behandlar ansökan vid ordinarie decembermöte. Förtjänstdiplomet utdelas vid 
föreningsårsmöte eller årsfest. 
 

§5 Vimpel med klubbemblem 
 
Kan tilldelas medlem eller annan utomstående person (som tidigare erhållit lilla förtjänstdiplomet, 
ej obligatoriskt) som bidragit till att föreningen uppmärksammats i massmedia och eller i övrigt 
höjt föreningens värde och anseende på ett förtjänstfullt sätt. 
 
Kan också tilldelas gästande lag eller enskild idrottsutövare på berörd sektions förslag. 
 
I förstnämnda fall beslutar styrelsen på ordinarie styrelsemöte. I det anda stycket kan den berörda 
sektionens ordförande och huvudstyrelsens ordförande tillsammans besluta. 
 
Överlämnandet av utmärkelsen kan ske på tidpunkt som berörd sektion eller styrelsen föreslår. 
 
 

§6 BIF-Kannan 
 
Utdelas i två exemplar för årets bästa prestation i individuell idrottsgren och i lagidrott. 
Utmärkelsen kan utdelas till samma medlem mer än en gång. Bedömning ska göras såväl på som 
utanför idrottsarenan. 
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Sektionerna inkommer med förslag till styrelsen som har att vid ordinarie decembermöte rösta 
fram vilka två medlemmar som ska få utmärkelsen för årets bästa idrottsprestation. Vid röstningen 
deltar styrelseledamöter och suppleanter, frånvarande styrelseledamöter och suppleant kan 
inlämna sin röst till ordföranden före mötet och därmed delta i röstningen. Styrelsen kan själv 
föreslå kandidat till utmärkelsen. 
 
Utdelningen av densamma sker på föreningens årsfest eller årsmöte. 
 
 

KAPITEL 4 
 

§1 Stadgefrågor 
 
 
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningen upplöses får endast vid två påföljande 
årsmöten upptagas till avgörande. För godkännande av dylikt förslag erfordras beslut av minst 
2/3-delar av mötet närvarande röstberättigade medlemmar. 
 

§2 
 
Beslut om upplösning av föreningen ska innehålla föreskrift om användning av samtliga tillgångar 
för bestämt idrottsfrämjande ändamål och omedelbart delgivas respektive specialförbund medelst 
bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse 
jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar. 
 

§3 
 
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar 
samt vederbörande specialförbunds stadgar och tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig 
ordning utfärdade föreskrifter. 
 
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och 
anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar. 
 

§4 Bestraffningar 
 
Om enskild medlem eller idrottsutövare blir föremål för bestraffning av något slag är förseelsens 
art avgörande om styrelsen ska ta upp frågan till behandling eller densamma ska föreläggas 
respektive specialförbund utan styrelsens inblandning. Varje fråga av denna art bedöms från fall 
till fall. 
 
Riksidrottsförbundets och respektive specialförbunds stadgar och bestämmelser i 
bestraffningsärenden gäller om förseelsen är av sådan karaktär att den kan leda till avstängning 
eller diskvalifikation för längre eller kortare tid. 
 
Vederbörande sektionsstyrelse har att tillse att den enskilde idrottsutövaren som ådragit sig 
bestraffning utestängs från den idrott som bestraffningen gäller till dess strafftiden utgått. 
 
 
 
 
 


