STADGAR FÖR PARALYMPISKA GULDKLUBBEN, SVERIGE
Senast reviderade vid årsmötet 2014-05-03
§ 1 Namn
Föreningens namn är Paralympiska Guldklubben, Sverige.
§ 2 Ändamål
Föreningens ändamål är att
 Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap även efter Paralympisk
seger,
 Intressera svenska folket att stödja de Paralympiska förberedelserna,
 Verksamt bidraga till att marknadsföra svensk Paralympisk idrott,
 Genom personlig medverkan i olika aktiviteter arbeta för att förbättra svensk
Paralympisk idrotts status, nationellt och internationellt,
 Arbeta för att förbättra de ekonomiska resurserna för svensk elitidrott för idrottsmän
och –kvinnor med funktionshinder, inklusive Paralympisk idrott.
§ 3 Antagande av medlem
Till medlemskap i Paralympiska Guldklubben är den kvalificerad som erövrat Paralympisk
guldmedalj.

Till Hedersmedlem kan sådan peson väljas vilken gjort stora insatser för svensk
Handikappidrott.
§ 4 Inval
Beslut om inval skall utan dröjsmål meddelas såväl den invalda medlemmen som
föreningens övriga medlemmar.

§ 5 Föreningens styrelse
Föreningens styrelse skall bestå av föreningens ordförande, sekreterare, tre övriga
ledamöter samt två suppleanter. Ordföranden och två suppleanter väljs på två år. De fyra
Sekreteraren och de tre övriga ledamöterna väljs på fyra år, två vartannat år.

Därutöver äger Svenska Handikappidrottsförbundets styrelse rätt att utse en ledamot i
föreningens styrelse.
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Till övrig ledamot och suppleant kan väljas person som ej erövrat paralympisk guldmedalj.
Dock skall ordföranden samt majoriteten av styrelsens ledamöter alltid bestå av
paralympiska guldmedaljörer.
§ 6 Styrelsens åligganden
Styrelsen företräder föreningen, handhar dess angelägenheter samt beslutar å föreningens
vägnar i alla ärenden där stadgarna ej föreskriver annat.

Det åligger styrelsen att, i vederbörlig samverkan med Svenska Handikappidrottsförbundet
(SHIF):
1. Verkställa av föreningsstämman fattade beslut,
2. Handha föreningens ekonomiska angelägenheter och låta föra räkenskaper,
3. Till föreningsstämman avge årsredovisning för de två senaste räkenskapsåren samt
förslag till budget för de två nästföljande räkenskapsåren,
4. Besluta om inval respektive uteslutning av medlemmar,
5. Verka för föreningens ändamål i enlighet med föreningens allmänna målsättning.
§ 7 Styrelsesammanträden
Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller då minst tre
styrelseledamöter det begär.
Kallelse med föredragningslista skall i god tid före sammanträde tillställas ledamöter och
suppleanter.
Styrelsens ledamöter är inte berättigade till annan ersättning än för sina reseutgifter enligt av
styrelsen fastställda grunder.
§ 8 Beslutsmässighet m.m.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med
enkel röstövervikt. Vid lika röstetalgäller den mening ordföranden biträder, dock sker vid val
avgörande genom lottning.
Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 9 Föreningsstämma och extra föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på
föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma avhålls vartannat jämnt år under tiden 15
april – 30 juni på dag som styrelsen bestämmer.

För behandling av visst ärende kan extra föreningsstämma hållas när styrelsen så finner
erforderligt eller då det skriftligen, med angivande av anledning, begärs av minst 15
medlemmar.
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Skriftlig kallelse till ordinarie föreningsstämma skall avsändas till samtliga medlemmar senast
tre veckor före stämman.

Till extra stämma skall kallelse enligt ovan avsändas senast en vecka före stämman.

Senast två veckor före ordinarie föreningsstämma skall till medlemmarna utsändas
föredragningslista innehållande de ärenden som skall behandlas vid stämman.

I kallelse till extra föreningsstämma skall anges det ärende som föranleder stämmans
sammankallande.

§ 10 Vid föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Öppnande
2. Upprättande av röstlängd
3. Val av ordförande och sekreterare för föreningsstämman
4. Val av två justerare, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
5. Fråga om stämmans behöriga utlysande
6. Behandling av styrelsens årsberättelser och redovisningar för de två senaste
verksamhetsåren
7. Revisorernas berättelser för samma tid
8. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkningarna samt disposition av
tillgängliga vinstmedel
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
10. Val av
a. Ordförande för 2 år
b. Sekreterare för 4 år
c. En eller två övriga styrelseledamöter för fyra år beroende på sekreterarens
mandatperiod
d. två styrelsesuppleanter för två år

11. Val av en revisor och en revisorsuppleant för två år
12. Val av en sammankallande och två ledamöter i valberedningen, som senast sex
veckor före nästkommande ordinarie föreningsstämma till styrelsen skall inkomma
med förslag till val enligt § 10
13. Behandling av ärende som
a. styrelsen hänskjutit till stämman
b. enskild ledamot föreslagit till behandling
14. Avslutning
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§ 11 Extra föreningsstämma
Vid extra stämma skall endast avgöras ärende som varit upptaget kallelsen till stämman.

§ 12 Beslutförhet
Stämman hålls på ort som styrelsen bestämmer.
Vid stämman har varje medlem en röst.
Omröstning sker öppet utom vid val där sluten omröstning kan ske om någon så begär.
Beslut fattas, där stadgarna inte bestämmer annorlunda, med enkel röstövervikt.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Dock sker vid val avgörandet
genom lottning.
Ledamot av styrelsen får icke delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken
hon/han är ansvarig, och ej heller i val av revisorer.
§ 13 Stadgeändringar
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie förbundsstämma och
måste vid begärd omröstning biträdas av minst två tredjedels majoritet av antalet avgivna
röster.

§ 14 Upplösning av föreningen
Föreningen kan upplösas genom beslut av två på varandra följande förbundsstämmor med
minst två tredjedels majoritet av antalet avgivna röster. Den första av dessa stämmor skall
vara en ordinarie förbundsstämma.
Efter sådan beslutad upplösning skall föreningens tillgångar och handlingar överlämnas till
SHIF.

§ 15 Ikraftträdande
Dessa stadgar trädde i kraft den 13 juni 2004 och har under hand reviderats genom
årsmötes-/stämmobeslut.
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