
Stadgar för Lilla Torg FF
Lilla Torg FF är grundat den 1 januari 2006 genom en sammanslagning av LM 
Lilla Torg FF och IF Allians. Föreningen har för avsikt att underlätta för barn, 
ungdomar och vuxna att spela fotboll i god kamrat- och idrottsanda.

Medlemskap
Medlem är varje person som under året har betalat fastställd medlemsavgift.
Till hedersledamot, som föreslås av styrelsen, kan väljas person som gjort be-
tydande insatser för föreningen.

Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat klub-
bens anseende., kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Eventuell uteslutning 
får först göras sedan medlemmen fått tillfälle att yttra sig, inom av styrelsen 
angiven tid.

Medlemmar är uppdelade i tre åldersgrupper, seniorer, juniorer och ungdom.. 
Till ungdomsgruppen räknas medlem t. o. m.  det kalenderår han/hon fyller16 
år. 
Till juniorgruppen räknas medlem t. o. m. det kalenderår han/hon fyller 19 år.
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2.

3.

4. Medlemsavgifter
Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Årsmötet fastställer medlemsavgif-
tens storlek för nästkommande år. Hedersledamöter är befriade från årsavgift.

5. Styrelse
Föreningens angelägenheter hanteras av styrelsen, bestående av ordförande, 
sju ledamöter samt två suppleanter. Dessa väljs vid ordinarie årsmöte av röst-
berättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, in-
träder den suppleant som står först i tur, såsom ledamot intill nästkommande 
årsmöte.
Ordförande väljs av årsmötet, styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör 
och sekreterare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, och är beslutsmässig då 
tre ledamöter är närvarande. Suppleant kallas till sammanträdena och har yt-
tranderätt. Rösträtt tillkommer honom endast när ordinarie ledamot är från-
varande. Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal fäller ord-
förandes röst utslag.
Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlin-
gar samt övervakar att föreningens stadgar efterföljs.
I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.

Kassören; ska verkställa alla utbetalningar och föra fullständig kassabok över 
föreningens räkenskaper.



Frågan om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet och 
dessutom biträda vid ev. rösträkning.
Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det 
gångna året.
Revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter.
Val av:  1. ordförande för en tid av ett år.
  2. tre eller fyra ledamöter för en tid av två år.
  3. två suppleanter för en tid av ett år.
  4. en revisor samt en revisorssuppleant för en tid av ett år.
      två valberedningsledamöter, varav en ordförande tillika   
      sammankallande, för en tid av ett år.
  5. ombud till Skånes FF:s representantskapsmöte

Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motion-
er, av röstberättigade medlemmar, minst fjorton dagar före mötet.
Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen trettio dagar före 
årsmötet.
Utdelning av förtjänsttecken.
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Revisorer väljs samtidigt med styrelsen. Det åligger revisorn att granska räken-
skaperna och styrelsens förvaltning under det gångna kalenderåret samt lämna 
in skriftlig revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet.

Rösträtt
För att få rösta krävs att medlemmen har betalt medlemsavgift innevarande år 
samt fyllt 16 år. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. 

Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter votering. Omröstning 
sker öppet utom vid personval då sluten omröstning tillämpas. Om röstberät-
tigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Om lika röstetal uppstår vid 
votering, gäller den mening ordföranden biträder, om han är röstberättigad. 
Styrelsen äger ej rätt att deltaga vid val av revisorer.
Arbetstagare inom föreningen får ej väljas till styrelseledamot eller till revisor i 
föreningen.
Beslut skall bekräftas med klubbslag.
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Ärenden vid årsmötet
Ordinarie årsmöte skall avhållas i januari månad. Kallese till årsmötet ska ske 
senast 14 dagar före utsatt datum och anslås på lämpligt ställe. Vid årsmötet 
skall följande behandlas och protokollföras.;

l)

Sekreteraren; ska föra protokoll över styrelsens sammanträden.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

m)
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12. Utöver dessa stadgar gälla Riksidrottsförbundets – samt specialförbunds stadgar, täv-
lingsreglemente och övriga föreskrifter.

Allmänna bestämmelser
Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast ske 
vid, och avgöras på, ordinarie årsmöte. För att sådana förslag ska gå igenom krävs 
minst 2/3 majoritet av de rötberättigande medlemmarnas röster.

Beslut om upplösning av Lilla Torg FF skall innehålla föreskrift om användning av till-
gångar för bestämt ändamål, och skall delgivas riksidrottsförbundet.

Dessa stadgar är antagna vid ordinarie årsmöte den 27 januari 2013


