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Stadgar för MFF Support  
Fastställda på ordinarie årsmöte 1995. Reviderade på extra årsmöte 19 september 
1998, ordinarie årsmöte 16 december 1998, extra årsmöte 8 augusti 2001 
(tidpunkten för revidering anges för det andra beslutet), extra årsmöte 19 augusti 
2009 och ordinarie årsmöte 21 november 2009.  

§ 1 Namn och ändamål  

Föreningens namn är MFF Support och har sitt säte i Malmö. Föreningens 
organisations- nummer är 846501-2451. MFF Support är en ideell och opolitisk 
förening som tar avstånd från våld och rasism. Föreningens huvudsakliga syfte  
är att väcka, utbreda, underhålla och fördjupa intresset för Malmö FF:s 
fotbollsverksamhet.  

§ 2 Medlemskap och rösträtt  

Medlemskap erhålles efter att anmälan har inkommit till föreningen och att 
medlems- avgiften har betalats. Styrelsen äger dock rätt att neka person inträde i 
föreningen om personen som söker inträde tidigare har varit utesluten enligt § 10.  

På årsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Röstning får ej ske genom 
ombud. Vid lika röstfördelning har föreningens ordförande utslagsröst. Om denne 
ej är närvarande övergår utslagsrösten i tur och ordning till vice ordförande, kassör 
och sekreterare. Om ingen av dessa är närvarande övergår utslagsrösten till 
mötesordföranden. En person tillerkänns dock aldrig någon utslagsröst vid val av 
post han själv har innehaft under den gångna perioden.  

§ 3 Medlemsavgift  

Medlemsavgiften fastställs av det ordinarie årsmötet. Medlemsavgift betalas per 
kalenderår.  

§ 4 Beslutande organ  

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Beslutande organ för den 
löpande verk- samheten är styrelsen under förutsättning att dess beslut inte strider 
mot årsmötets.  

§ 5 Verksamhetsår 
 
Verksamhetsår och räkenskapsår löper från och med 1 januari till och med 31 
december.  
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§ 6 Styrelse  

Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av 
ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, minst två och maximalt fem 
ledamöter. Minst en och maximalt två suppleant(er) ingår också i styrelsen.  

Ordföranden väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Övriga ordinarie 
styrelse- ledamöter väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år varvid hälften av 
ledamöterna skall omväljas varje år. Suppleant/erna väljs på ordinarie årsmöte för 
en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen beslutar om suppleant(er) har rösträtt på styrelsemötena.  

Utbyte av styrelseledamot under pågående mandatperiod kan endast ske på extra 
årsmöte. Styrelseledamot som bryter mot föreningens stadgar eller mål kan 
avsättas genom att frågan prövas av extra årsmöte.  

Styrelsesammanträde äger rum när ordföranden eller minst hälften av 
styrelseledamöterna så bestämmer. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter 
och suppleanter har kallats till sammanträdet minst två dagar i förväg och minst 
hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstfördelning i frågor som går till 
omröstning inom styrelsen har ordföranden utslags- röst. Vid lika röstfördelning på 
sammanträde där ordföranden ej är närvarande kan frågan ej avgöras, utan 
bordläggs till nästkommande sammanträde.  

Styrelsen äger rätt att adjungera en eller flera personer till styrelsen. Styrelsen 
beslutar om den som adjungerats har rösträtt på styrelsemötena.  

§ 7 Extra årsmöte  

Vid större angelägenheter rörande verksamheten kan styrelsen när som helst 
under året utlysa extra årsmöte. Extra årsmöte kan även äga rum då minst tio 
procent av medlemmarna gör framställning därom till styrelsen. Kallelse till extra 
årsmöte, innehållande aktuell dagordning, ska ske minst två veckor före mötet. På 
extra årsmöte skall endast dagordning, årsmötets vederbörliga utlysande och 
röstlängd godkännas, mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän 
väljas samt frågan som gav upphov till det extra årsmötet behandlas.  

§ 8 Föreningsteckning 
 
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningen.  
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§ 9 Ordinarie årsmöte  

Ordinarie årsmöte skall äga rum en gång per verksamhetsår senast 31 mars. 
Kallelse med fullständig dagordning skall utsändas senast två veckor före mötet. På 
ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

a) 	godkännande av dagordningen  
b) 	godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande  
c) 	fastställande av röstlängd  
d) 	val av mötesordförande och mötessekreterare  
e) 	val av två justeringsmän, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.  
f) 		föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.  
g) 	framläggande av revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning för det     
      senaste verksamhetsåret  
h) 	föredragning av föreningens resultat- och balansräkning för det gångna året.  
i) 			fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna    
      verksamhetsåret  
j) 			val av ordförande  
k) 		val av övriga styrelseledamöter  
l) 			val av styrelsesuppleant(er)  
m) val av revisorer 
n)  val av revisorssuppleant 
o)  val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande  
p)  fastställande av medlemsavgift 
q)  framläggande av propositioner 
r)   framläggande av medlemmars inkomna motioner  

Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen 
för årsmötet.  
 
§ 10 Uteslutning  

Medlem som motarbetar föreningens mål eller avsiktligt skadar föreningen kan få 
en tillsägelse, varning eller komma att uteslutas ur föreningen för en period upp till 
24 månader. Tillsägelse och varning kan utdelas utan föregående 
styrelsesammanträde, men ska bekräftas på närmast följande sammanträde. 
Styrelsen fattar beslut om uteslutning.  

§ 11 Medlemsregister  

Föreningens medlemsregister är konfidentiellt och får endast handhas av styrelsen 
och av föreningens anställda, dock endast i den mån det är relevant för 
fullgörandet av den anställdes arbetsuppgifter. Beslut om uteslutning kommer dock 
att delges Malmö FF och berörd lokalavdelning, i händelse att den uteslutne 
medlemmen också är medlem i någon lokalavdelning. Medlemsregistret får inte, 
helt eller delvis, överlåtas till tredje part.  
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§ 12 Stadgeändring  

Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar fordrar likalydande 
beslut på två på varandra följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum 
och varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet måste biträdas av minst 
två tredjedelar av de röstberättigade årsmötesdeltagarna.  

§ 13 Upplösning av föreningen  

Beslut om upplösning av föreningen fordrar likalydande beslut på två på varandra 
följande årsmöten med minst tre månaders mellanrum och varav minst ett skall 
vara ordinarie årsmöte. Beslutet måste biträdas av minst två tredjedelar av de 
röstberättigade årsmötesdeltagarna. Information om att upplösning av föreningen 
skall behandlas på årsmöte skall tydligt framgå av kallelserna till årsmötena. Om 
föreningen upplöses skall slutavräkning göras och eventuell behållning tillställas 
Malmö FF:s ungdomssektion.  

§ 14 Revisorer  

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningens 
ordinarie årsmöte två revisorer och en revisorssuppleant för verksamhetsåret. Vid 
val av revisorer har styrelsens ordförande, ledamöter och suppleant(er) inte 
rösträtt.  

§ 15 Valberedning  

För att bistå kommande ordinarie årsmöte samt eventuella extra årsmöten som 
har att ta ställning till val av person utser föreningens ordinarie årsmöte för en tid 
av ett år en valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande. 
Valberedningen har att ta fram och presentera förslag på personer till de olika 
befattningarna som skall tillsättas.  

§ 16 Lokalavdelningar  

Grupper av medlemmar i MFF Support kan bilda lokalavdelningar. En 
lokalavdelning måste ha MFF Supports styrelses eller årsmötes godkännande för 
att kunna bildas. En lokal- avdelning kan inte bedriva verksamhet eller uttrycka sig 
på ett sätt som strider mot MFF Supports stadgar. Om så sker äger MFF Supports 
styrelse eller årsmöte rätt att upplösa lokalavdelningen.  

 


