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STADGAR FÖR ÅLANDS INNEBANDYFÖRBUND  

1 § Namn och hemort  

Föreningen, som i dessa stadgar kallas förbund, och vars namn är Ålands Innebandyförbund, 
har till hemort Mariehamns stad. Förbundets verksamhetsområde är landskapet Åland och dess 
officiella språk är svenska.  

2 § Målsättning och verksamhet  

Förbundets målsättning är att främja tävlings- och motionsinnebandy på Åland. Detta försöker 
förbundet förverkliga genom att:  

- Företräda medlemsföreningarna i gemensamma angelägenheter såväl inom som utom 
förbundets område. 

- Övervaka och främja medlemsorganisationernas verksamhet.  
- Arbeta för samordning och effektivering av innebandyverksamheten på hela Åland.  
- Främja ledarrekrytering samt anordna och förmedla utbildning av ledare, funktionärer och 

domare.  
- Bedriva upplysning och marknadsföring  
- Arbeta for ändamålsenliga anläggningar och lokaliteter.  

 
 

3 § Medlemmar  

Som medlem i förbundet kan efter styrelsens prövning intas:  
a) registrerade idrottsföreningar  
b) registrerade andra föreningar samt  
c) andra juridiska personer vilka alla har sin hemort på Åland.  

Medlemmarna i punkt a och b bör till förbundet inlämna fastställda uppgifter om styrelse, 
innebandysektion samt föreningens och innebandysektionens medlemsantal/policy. 
 

4 § Organisation 

Den vid förbundets höstmöte valda förbundsstyrelsen sköter förbundets verksamhet.  
Förbundet kan efter behov tillsatta kommittéer och utskott för specialuppgifter.  
Förbundets firmatecknare är styrelseordförande, kassör samt verksamhetsledare som tecknar 
firman var för sig. 
Förbundet kan ansluta sig som medlem till andra organisationer, som arbetar för främjande av 
innebandysporten. 

 
5 § Styrelsen  

Styrelsens uppgift är att förverkliga förbundets målsättningar. Denna uppgift skall 
verkstallas i enlighet med förbundets stadgar, godkänd verksamhetsplan och budget, 
samt enligt de beslut som gjorts på förbundsmötena.  

Styrelsen består av förbundsordförande samt minst fyra och högst åtta övriga medlemmar 
samt minst två och högst fyra suppleanter. 
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Förbundsordförandens mandattid är ett år, övriga styrelsemedlemmars mandattid är 
två ar och suppleanters mandattid är ett år och omfattar tiden mellan förbundets årliga 
återkommande höstmöten. Halva styrelsen väljs på två år under jämna årtal och den 
andra halvan väljs på två år under udda årtal. Styrelsen utser inom sig viceordförande, 
kassör och andra erforderliga funktionärer. Som sekreterare i styrelsen fungerar 
verksamhetsledaren. Dessutom kan styrelsen tillsätta erforderliga arbetsutskott för 
löpande göromål och andra specialuppgifter. Styrelsen sammanträder på kallelse av 
ordföranden och är beslutsför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande. 
Ärendena avgörs genom enkel omröstning, faller rösterna jämt avgör 
mötesordförandens röst. 

6 § Förvaltning och räkenskaper.  

Förbundets redovisningsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni. Granskning av förbundets 
förvaltning och räkenskaper utses på förbundets höstmöte två verksamhetsgranskare 
och två ersättare för dem. Räkenskaperna överlämnas senast 31 augusti till 
verksamhetsgranskarna som avger revisionsberättelse. 

 
7 § Förbundsmöten  

Inom förbundet har förbundsmötet beslutanderätt. Förbundet håller årligen två 
ordinarie möten, ett vårmöte och ett höstmöte. Vårmötet hålls i maj och höstmötet i 
september.  

Förbundet håller dessutom extra förbundsmöte då styrelsen finner det behövligt eller 
då minst 1/10 av förbundets röstberättigade medlemmar, skriftligen anhåller därom hos 
styrelsen för behandling av uppgivet ärende.  

Kallelse till förbundsmöte bör ske minst fjorton dagar före mötet genom sociala 
medier eller genom kallelse via e-post till medlemmarna, varvid de av styrelsen och 
medlemmarna till behandling upptagna ärendena särskilt bör tillkännages.  

Vid vårmötet behandlas följande ärenden:  

1. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två 
röstraknare. 

2. Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet.  

3. Föredragning och behandling av verksamhetsplan samt budget för inkommande 
verksamhetsår.  

4. Fastställande av medlemmarnas årsavgifter. 

5. Val av valberedning ordförande + 2 medlemmar. 

6. Behandling av övriga av styrelsen upptagna ärenden. 
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Vid höstmötet behandlas följande ärenden:  
 
1. Val av mötesordförande, vice ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två 

röstraknare.  

2. Konstatera mötets laglighet och beslutsförhet.  

3. Föredragning och godkännande av verksamhetsberättelsen.  

4. Fastställande av bokslutet och föredragning av revisionsberättelsen.  

5. Beslut om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.  

6. Val av förbundsordförande för kommande verksamhetsår.  

7. Val av övriga styrelsemedlemmar. Minst två och maximalt fyra ordinarie medlemmar 
samt suppleanterna 

8. Val av två verksamhetsgranskare och ersättare for dem 

9. Behandling av övriga av styrelsen upptagna ärenden.  

10. Behandling av övriga av medlemmarna upptagna ärenden.  

11. Styrelsens arvoden fastställs. 
 
Önskar medlem att något ärende upptas till behandling vid förbundsmöte bör anmälan 
göras senast tio dagar före mötet hos styrelsen, som senast tre dagar före bör kungöra 
dessa ärenden.  

Vid förbundsmöte har i 3 § punkt a och b nämnda medlemsföreningar röstratt.  

Vid förbundsmöte äger medlemsförening en röst for varje lag som under  
innevarande säsong deltar/deltagit i Ålands Innebandyförbunds serier.  
Förening får emellertid ha högst sju röster. Dock får förening ej rösta med mera än en 
tredjedel av de vid mötet representerade föreningarnas sammanlagda röstetal.  
 
 
Endast en av föreningens representanter äger genom fullmakt utöva föreningens rösträtt. 
Representant får företräda endast en förening där ifrågavarande person ar medlem.  
 
Beslut fattas genom öppen omröstning om icke annat vid mötet påyrkas. Alla  
frågor avgöres med enkel majoritet, om icke i dessa stadgar annorlunda  
bestämts. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst förutom vid val då lotten  
avgör.  

8 § Ändring av stadgar  

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på förbundsmöte. Beslut blir godkänt om det 
understötts av minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid förbundsmötet representerade 
antalet röster.  
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9 § Upplösning av förbundet  

Beslut om upplösning av förbundet fattas på förbundsmöte. Beslut blir godkant om det 
understötts av minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid förbundsmötet representerade 
antalet röster.  
 
Om förbundet upplöses skall dess tillgångar tillfalla inregistrerade 
innebandyfrämjande föreningar i landskapet Åland.  
 
10 § Övriga bestämmelser  
 
I övrigt tillämpas stadgandena i gällande föreningslag.  


