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Stadgar för 

Göteborgs ideella Fotbolldomarklubb, GIFDK 
Antagna av årsmötet 2014-03-06 

 

§ 1 Klubbens uppgifter 
Göteborgs ideella Fotbolldomarklubb, bildad den 8:e juni 2011, har till uppgift att 
verka för att höja fotbollsdomarnas standard samt att förena samtliga fotbollsdomare 
inom klubbens geografiska verksamhetsområde för att tillvarata och främja deras 
gemensamma intressen i enlighet med dessa stadgar och av årsmötet fastställt 
program. Klubbens geografiska verksamhetsområde omfattar Göteborg och dess 
kringliggande kommuner. Klubben är fristående och opolitisk. 
 
Klubbens valspråk är: Glädje, stolthet och ansvar. 

§ 2 Verksamhet 
Klubben skall ta tillvara domarnas intressen genom att till exempel anordna: Kurser, 
diskussionsmöten, föreläsningar och andra aktiviteter. Klubben företräder Göteborgs 
fotbollsdomare vid förhandlingar med Göteborgs Fotbollförbund. Klubben skall 
biträda enskild medlem i frågor som rör domarens dömande verksamhet. 

§ 3 Medlemskap 
Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i föreningen, både fotbollsdomare och 
icke domare. Sökande som kan antas komma att handla i strid med dessa stadgar 
eller på annat sätt motverka klubbens intressen kan vägras medlemskap. 
Medlemskapet kan vara endera aktivt eller passivt. Endast den som tidigare varit 
aktiv medlem kan sedermera erhålla passivt medlemskap.  
 
Medlem som antagits och betalat medlemsavgift, är medlem hela innevarande 
kalenderåret och har rösträtt på nästkommande års ordinarie årsmöte. Medlemskap 
som tecknas efter 1 november gäller även för nästkommande kalenderår. 
 
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har 
motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot dess stadgar eller 
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får begränsas till 
att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta tolv 
månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får 
föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning 
får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra 
sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. I beslutet 
skall skälen till uteslutning eller varning anges. 
Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. 
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse. Medlem som 
utträder eller utesluts ur klubben förlorar alla sina rättigheter och har inte rätt att 
återfå erlagd medlemsavgift eller andra erlagda avgifter. 
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§ 4 Medlemsavgift 
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår. 

§ 5 Organisation 
Klubbens angelägenheter och förvaltning skall handhas av en styrelse, bestående 
av fem ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 
klubbmästare. 
 
Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan årsmötena. 
 
Samtliga styrelseledamöter väljs på ett (1) år. 
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt klubbmästare. 
 
Såsom ersättare för ledamöterna skall finnas två (2) suppleanter som väljs på ett (1) 
år. Dessa inträder i styrelsen i den ordning styrelsen beslutar. Suppleanterna kallas 
till styrelsens sammanträden och har rösträtt när ordinarie ledamot är frånvarande. 
Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera ledamöter samt om så anses 
nödvändigt tillsätta särskilda kommittéer. 
 
Styrelseledamot vars mandattid går ut kan återväljas. 
Styrelsen är beslutför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas 
genom enkel röstövervikt och vid lika röstetal gäller den mening som biträds av 
ordföranden. 
Kallelse till styrelsens sammanträden skall vara ledamöterna tillhanda senast två (2) 
veckor före sammanträdet. 

§ 6 Styrelsens uppgifter 
Ordföranden som är klubbens officielle representant, leder dess förhandlingar, kallar 
till styrelsens sammanträden och vakar över att alla beslut fattas och utförs i enlighet 
med klubbens stadgar. I ordförandens frånvaro övertas dennes åligganden av vice 
ordföranden. 
 
Sekreteraren skall föra protokoll vid alla sammanträden, sköta klubbens 
korrespondens och upprätta förslag till verksamhetsberättelse. 
 
Kassören förvaltar klubbens penningmedel, verkställer inkasseringar och 
utbetalningar, för kassabok över klubbens räkenskaper samt för matrikel över 
medlemmarna. Kassören skall utarbeta förslag till budget för kommande 
verksamhetsår. 
 
Klubbmästaren skall anskaffa lokal för sammanträden samt ha uppsikt över klubbens 
inventarier. 
 
Styrelsen skall förbereda val till valberedning på årsmöte. 
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§ 7 Förvaltning och revision 
Styrelsen är ansvarig för klubbens medel och egendom. 
Klubbens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två 
styrelseledamöter gemensamt. 
 
Verksamhetsåret omfattar tiden den 1 januari - den 31 december. 
 
Bokslut samt styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse skall vara tillgänglig 
för revisorerna senast en månad före årsmötet. De av årsmötet valda revisorerna har 
rätt att när de så önskar delta i styrelsens och kommittéernas sammanträden och ta 
del av räkenskaperna. Den årliga berättelsen över revisorernas granskning av 
klubbens räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall innehålla till- eller 
avstyrkande av ansvarsfrihet och föreläggas årsmötet. 

 
§ 8 Valberedning 
Valberedningen bereder alla val och föreslår kandidater till interna och externa 
uppdrag. Valberedningen väljer inom sig en sammankallande valberedare. Om en 
valberedare kandiderar till en post, får valberedaren inte vara med i beredningen av 
det valet. 

§ 9 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls under första kvartalet på dag och plats som styrelsen 
bestämmer. 
Kallelse till ordinarie årsmöte skall sändas ut senast 21 dagar före årsmötet. 
Motion skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. 
Kompletterande handlingar skall finnas tillgängliga senast 7 dagar före årsmötet. 
 
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma: 
1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två (2) protokolljusterare tillika rösträknare. 
4. Fråga om mötets behöriga utlysning. 
5. Fastställande av dagordning för mötet. 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det senaste 
verksamhetsåret. 
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhetsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, för det gångna verksamhetsåret. 
9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 
verksamhetsåret. 
10. Fastställande av medlemsavgift. 
11. Behandling av motioner och av styrelsen väckta förslag. 
12. Val av 

a. Styrelseordförande på ett (1) år. 
b. Kassör på ett (1) år. 
c. Tre (3) styrelseledamöter på ett (1) år. 
d. Två (2) styrelsesuppleanter på ett (1) år. 
e. Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant på ett (1) år. 
f. Två (2) ledamöter och en suppleant till valberedningen på ett (1) år. 

13. Årsmötets avslutning. 
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Ärende som inte antecknats på dagordningen får, utom om det rör stadgeändring, tas 
upp till behandling om årsmötet så beslutar med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. 
 
Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i sådana frågor som berör förvaltningen av 
deras uppdrag under det gångna verksamhetsåret. 

§ 10 Extra årsmöte 
Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar. Styrelsen ska kalla till extra årsmöte 

om minst en femtedel (⅕) av medlemmarna så begär. Kallelse till extra årsmöte ska 
skickas till samtliga medlemmar senast 21 dagar före extra årsmöte. Handlingarna 
ska vara tillgängliga senast 14 dagar innan mötet. Extra årsmöte kan bara fatta 
beslut i de frågor som är med i kallelsen. 

§ 11 Beslut 
Beslut fattas öppet och med enkel majoritet. Vid lika röstetal görs ny votering. Om 
lika röstetal kvarstår bordläggs frågan. Om frågan är av sådan art att ett avgörande 
måste träffas har mötesordföranden utslagsröst. Vid stadgeändring gäller två 

tredjedelars (⅔) majoritet och vid upplösning fem sjättedelars (⅚) majoritet. 
Röstning med fullmakt är inte tillåten. Sluten omröstning ska genomföras vid 
personval. Vid personval väljs den som fått flest antal röster, oavsett om absolut 
majoritet uppnåtts. 

§ 12 Stadgeändring mm 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast av ordinarie årsmöte efter i 
vederbörlig ordning väckt motion. För sådant beslut krävs minst två tredjedelars (2/3) 
majoritet. 
Klubben och enskild medlem har förbundit sig att vid tvist om tillämpningen av dessa 
stadgar eller om annat rättsförhållande mellan angivna parter, oavsett 
partskonstellationen, inte väcka talan vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras 
av Svenska Fotbollförbundets 
skiljenämnd. 
 

§ 13 Upplösning av klubben 
För att klubben skall upplösas krävs beslut med fem sjättedelars (5/6) majoritet vid 
två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte. Mellan de båda 
mötena skall en tid av minst sex (6) månader ha förflutit. Beslutar klubben att 
upphöra med sin verksamhet skall befintliga tillgångar tillfalla Svenska 
Fotbolldomareförbundet, SFDF. 


