


 



SSSSSSSSttttttttaaaaaaaaddddddddggggggggaaaaaaaarrrrrrrr        
för den ideella föreningen 

Örgryte IdrottssällskapÖrgryte IdrottssällskapÖrgryte IdrottssällskapÖrgryte Idrottssällskap    
 

Stiftat den 4 december 1887 
med hemort i Göteborg 

 
 
 
 
Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 17 maj 2006. 
 
Föreningens klubbtecken utgörs av en sköld med vit sjuuddig stjärna i rött och blått fält. I stjärnan skall 
initialerna ÖIS vara ingraverade. 
 
IdrottensIdrottensIdrottensIdrottens verksamhetsidé verksamhetsidé verksamhetsidé verksamhetsidé    
 
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning 
och lek, tävling och uppvisning. 
 
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som 
socialt och kulturellt. 
 
Därför vill vi utforma vår idrott så att 
 

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll, 
 

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara 
med i föreningens idrottsverksamhet, 

 
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar och 

nationaliteter, 
 

• de som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet, 
 

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap, 
 

• den är fri från doping, 
 
• den bedrivs med sund ekonomi, god etik och respekt för samhällets lagar och andra regler. 

 
Vi delar in idrotten efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avses idrott till och med 12 års ålder. Med 
ungdomsidrott avser vi i allmänhet idrott för tonåringar upp till och med 20 års ålder. Med vuxenidrott avser vi 
idrott för dem som är över 20 år. 
 
I barnidrott leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande 
för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor. 
 
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- 
och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den 
hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och 
resultat är av underordnad betydelse. 
 
 
    



Allmänna bestämmelserAllmänna bestämmelserAllmänna bestämmelserAllmänna bestämmelser    
 
1 §1 §1 §1 §        ÄndamålÄndamålÄndamålÄndamål    
Föreningen skall vara en allmännyttig ideell förening och skall bedriva följande idrotter; 
 

• Bowling 
• Brottning 
• Fotboll 
• Friidrott 

 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med vad som ovan uttryckts om 
”Idrottens verksamhetsidé”. 
 
2 §2 §2 §2 §    SammansättningSammansättningSammansättningSammansättning    
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar. 
 
3 §3 §3 §3 §    Tillhörighet mmTillhörighet mmTillhörighet mmTillhörighet mm    
Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF); 
 

• Svenska Bowlingförbundet 
• Svenska Brottningsförbundet 
• Svenska Fotbollförbundet 
• Svenska Friidrottsförbundet 

 
och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 
 
Föreningen tillhör dessutom ett distriktsförbund (DF) Västsvenska Idrottsförbundet samt följande 
specialidrottsdistriktsförbund (SDF), Göteborgs Bowlingförbund, Göteborgs Brottningsförbund, Göteborgs 
Fotbollförbund och Göteborgs Friidrottsförbund. 
 
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan. 
 
På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter. 
 
4 §4 §4 §4 §    Beslutande organBeslutande organBeslutande organBeslutande organ    
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 
 
5 §5 §5 §5 §    FirmateckningFirmateckningFirmateckningFirmateckning    
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller 
av en eller flera särskilt utsedda personer. 
 
6 §6 §6 §6 §    VerksamhetsVerksamhetsVerksamhetsVerksamhets---- och räkenskapsår och räkenskapsår och räkenskapsår och räkenskapsår    
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden from den 1 januari tom den 31 december. 
    
7 §7 §7 §7 §    StadgetolkningStadgetolkningStadgetolkningStadgetolkning    
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, 
skall frågan hänskjutas till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 
 
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka 
talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 
34 §. 
 
 
 
 
 



8 §8 §8 §8 §    StadgefrågorStadgefrågorStadgefrågorStadgefrågor    
Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall fattas av årsmötet eller extra årsmöte genom två 
likalydande beslut. Det andra beslutet får fattas tidigast efter det att två månader förflutit efter det första 
beslutet. Sådan fråga skall åtföljas av styrelsens yttrande om detsamma. För förslagets antagande fordras, att det 
biträdes av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. 
 
9 §9 §9 §9 §    Upplösning av föreningeUpplösning av föreningeUpplösning av föreningeUpplösning av föreningennnn    
För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande ordinarie årsmöten med minst två 
tredjedelar av antalet avgivna röster. 
 
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras tex i 
folkrörelsearkiv eller motsvarande. 
 
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse 
jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF. 
 
 

Föreningens medlemmarFöreningens medlemmarFöreningens medlemmarFöreningens medlemmar    
 
10 §10 §10 §10 §    MedlemskapMedlemskapMedlemskapMedlemskap    
Föreningen skall ha en öppen medlemsantagning.  
 
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. 
 
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen. 
 
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.  
 
I beslutet skall skälen redovisas. I beslutet skall vidare anges vad den medlemssökande skall iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag 
på medlemsansökan. 
 
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar. 
    
11111 §1 §1 §1 §    UtträdeUtträdeUtträdeUtträde    
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart 
ha lämnat föreningen. 
 
Medlem som inte har betalat medlemsavgift efter påminnelse får anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet 
upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. 
 
12 §12 §12 §12 §    Uteslutning Uteslutning Uteslutning Uteslutning         
Som framgår av 11 § skall medlem som inte har betalat medlemsavgift anses ha begärt sitt utträde ur 
föreningen. Därutöver får medlem inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat 
föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.  
 
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst fjorton dagar, fått tillfälle att yttra 
sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas. I 
beslutet skall vidare anges vad medlemmen skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar 
från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som uteslutits ur föreningen. 
 
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får överklagas inom tre veckor enligt reglerna i 
RF:s stadgar. 
 
 
 
 



13 §13 §13 §13 §    Medlems rättigheter och skyldigheterMedlems rättigheter och skyldigheterMedlems rättigheter och skyldigheterMedlems rättigheter och skyldigheter    
Medlem 

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, 
• har rätt till information om föreningens angelägenheter, 
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av  

föreningsorgan, 
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid  

upplösning av föreningen, 
• skall betala medlemsavgift som bestämts av årsmötet vid den tidpunkt som bestämts av styrelsen samt 

de övriga avgifter som kan ha beslutats av föreningen. 
 
14 §14 §14 §14 §    Deltagande i den idrottsliga verksamhetenDeltagande i den idrottsliga verksamhetenDeltagande i den idrottsliga verksamhetenDeltagande i den idrottsliga verksamheten    
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. 
 
Medlem får inte representera föreningen i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om 
styrelsen så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall 
också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. 
 
Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att ansvara för den idrott vilken tävlingen eller 
uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 
    
    

ÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöteÅrsmöte och  och  och  och extra Årsmöteextra Årsmöteextra Årsmöteextra Årsmöte 
    
15 §15 §15 §15 §        Tidpunkt, kallelseTidpunkt, kallelseTidpunkt, kallelseTidpunkt, kallelse    
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas före den 15:e mars på tid och plats som 
styrelsen bestämmer. 
 
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i 
ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig 
plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning av föreningen, sammanslagning av föreningen med annan 
förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall förslaget redovisas i 
kallelsen. 
Verksamhetsberättelse och årsredovisning samt revisionsberättelse och valberedningens förslag, skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga. 
    
16 §16 §16 §16 §        Förslag till ärenden att behandlas av årsmötetFörslag till ärenden att behandlas av årsmötetFörslag till ärenden att behandlas av årsmötetFörslag till ärenden att behandlas av årsmötet (motioner) (motioner) (motioner) (motioner)    
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. 
Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till 
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 
    
17 §17 §17 §17 §        Rösträtt samt yttrandeRösträtt samt yttrandeRösträtt samt yttrandeRösträtt samt yttrande---- och förslagsrätt på årsmötet och förslagsrätt på årsmötet och förslagsrätt på årsmötet och förslagsrätt på årsmötet    
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 16 år har rösträtt samt 
yttrande- och förslagsrätt på årsmöten.     
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. 
    
18 18 18 18 §§§§        BeslutförhetBeslutförhetBeslutförhetBeslutförhet    
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 
 
19 §19 §19 §19 §        Beslut och omröstningBeslut och omröstningBeslut och omröstningBeslut och omröstning    
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs av röstberättigad medlem efter omröstning 
(votering). Omröstning skall ske öppet om mötet inte beslutar om sluten omröstning. Omröstning skall alltid 
vara sluten om någon röstberättigad medlem begär det. 
 
Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen samt vid val utgörs mötets beslut av den mening som fått mer 
än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. 



 
Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna 
röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning om inte mötet före valet beslutar att ny omröstning 
skall genomföras. 
 
Beslut bekräftas med klubbslag. 
    
20 §20 §20 §20 §        ValbarhetValbarhetValbarhetValbarhet    
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen 
får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen. 
    
21 §21 §21 §21 §        Ärenden vid årsmötetÄrenden vid årsmötetÄrenden vid årsmötetÄrenden vid årsmötet    
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 
 
 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
 5. Fastställande av föredragningslista. 
 6. Framläggande av 
  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, 
  b) Styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret. 
  c) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för det senaste verksamhetsåret. 
 7. Beslut om 
  a) Resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, resultaträkning för koncernen 
   och koncernbalansräkning. 
  b) Dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
  c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna under den tid revisionsberättelsen avser. 
 8. Föredragning om verksamhetsplan. 
 9. Fastställande av medlemsavgifter. 
 10. Rapport från sektioner 
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
 12. Fastställande av ersättning till styrelsens ledamöter och revisorer. 
 13. Fastställande av antal styrelseledamöter 
 14. Val av 
  a) Föreningens ordförande för en tid av ett år; 
  b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av  
   två år; 
  c) Auktoriserad revisor jämte en suppleant för en tid av ett   
   år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 
  d) Minst tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett   
   år, av vilka en skall utses till ordförande; 
 15. Utdelande av årets utmärkelser 
 16. Övriga frågor 
   
22 §22 §22 §22 §        Extra årsmöteExtra årsmöteExtra årsmöteExtra årsmöte    
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för 
begäran. 
 
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom fjorton dagar utlysa sådant möte att hållas 
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med fullständig föredragningslista för extra årsmöte skall 
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall 
kallelsen med föredragningslistan anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. 
 
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får den eller de som gjort framställningen i 
styrelsens ställe vidta de åtgärder som anges föregående stycke. 
 



 
Vid extra årsmöte får endast fråga som redovisats i kallelsens föredragningslista till mötet upptas till behandling. 
 
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som anges i 17 §, 18 § och 
19 §. 
    
    

ValValValValberedningenberedningenberedningenberedningen    
 
23 §23 §23 §23 §        Sammansättning, åliggandenSammansättning, åliggandenSammansättning, åliggandenSammansättning, åligganden 
Valberedningen skall bestå av ordförande och minst två övriga ledamöter valda av årsmötet.  
 
Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden 
eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
 
Valberedningen utgör också ersättningskommitté och skall i denna egenskap vid årsmötet lämna förslag till 
eventuell ersättning till styrelseledamöter och revisorer. 
 
    

RevisorerRevisorerRevisorerRevisorer    
 
24 §24 §24 §24 §        RevisionRevisionRevisionRevision    
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret skall utses en revisor och en revisorssuppleant. Av föreningen utsedd revisor och 
revisorssuppleant har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
samt övriga handlingar. 
 
Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. 
 
Revisorn skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fjorton dagar före årsmötet. 
 
    

StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen    
    
25 §25 §25 §25 §        SammansättningSammansättningSammansättningSammansättning    
Styrelsen består av ordförande samt högst åtta övriga ledamöter.  
 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och eventuella övriga funktioner inom styrelsen. Styrelsen skall bestå 
av båda könen. 
 
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av 
styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.  
 
26 §26 §26 §26 §        Styrelsens åliggandenStyrelsens åliggandenStyrelsens åliggandenStyrelsens åligganden    
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens 
angelägenheter. 
 
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet 
enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. 
Det åligger styrelsen särskilt att 
 

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, 
• verkställa av årsmötet fattade beslut, 
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, 
• ansvara för och förvalta föreningens medel, 
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §,  
• förbereda årsmöte, 
• i särskild arbetsordning meddela föreskrifter gällande styrelsens och klubbdirektörens arbete. 



27 §27 §27 §27 §        Kallelse, beslutsmässighet och omröstningKallelse, beslutsmässighet och omröstningKallelse, beslutsmässighet och omröstningKallelse, beslutsmässighet och omröstning    
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller då minst 
hälften av ledamöterna har begärt det.   
 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 
Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal skall ordföranden ha utslagsröst. Röstning får 
inte ske genom ombud. 
I brådskande fall kan ordföranden påkalla telefonsammanträde.  
 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd 
protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet. 
    
28 §28 §28 §28 §        Överlåtelse av beslutanderättenÖverlåtelse av beslutanderättenÖverlåtelse av beslutanderättenÖverlåtelse av beslutanderätten    
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, 
kommitté, klubbdirektör eller annat organ.  
 
Styrelsen skall även ha rätt att överföra verksamhet till bolag inom ramen för RF:s och SF;s bestämmelser. 
 
Klubbdirektör kan enligt av styrelsen beslutad delegations- och arbetsordning delegera beslut till anställd 
befattningshavare.  
 
 

SektionerSektionerSektionerSektioner    
    
29 §29 §29 §29 §        Bildande och nedläggning av sektionBildande och nedläggning av sektionBildande och nedläggning av sektionBildande och nedläggning av sektion    
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som 
sammankallats för prövning av sådan fråga. 
 
Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner nämligen 
 

• Bowling 
• Brottning 
• Fotboll 
• Friidrott 

 
30 §30 §30 §30 §        SektionsstyrelseSektionsstyrelseSektionsstyrelseSektionsstyrelse    
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och tre till åtta övriga 
ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av sektionens årsmöte. 
 
31 §31 §31 §31 §        Instruktion för sektionsstyrelseInstruktion för sektionsstyrelseInstruktion för sektionsstyrelseInstruktion för sektionsstyrelse    
Föreningens styrelse kan, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och 
skyldigheter som sektionsstyrelse har.  
 
Sektionerna skall lämna muntlig rapport över sin verksamhet vid föreningens årsmöte. 
 
Sektionerna är vidare skyldiga att på begäran av föreningens styrelse rapportera om verksamheten i sektionerna 
på föreningens styrelsesammanträde. Sektionerna är vidare skyldiga att presentera räkenskapshandlingar och 
andra handlingar som föreningens styrelse önskar granska. 
    
32 §32 §32 §32 §        Budget och verksamhetsplan för sektionBudget och verksamhetsplan för sektionBudget och verksamhetsplan för sektionBudget och verksamhetsplan för sektion    
Sektionerna skall lämna budget, bokslut och kvartalsvisa rapporter till föreningens styrelse.  
 
Föreningens styrelse har rätt att besluta om åtgärder rörande sektionerna som bedöms vara nödvändiga med 
hänsyn till föreningens ekonomiska ställning samt fatta beslut i frågor rörande sektionerna som är av principiell 
beskaffenhet eller i övrigt är av större vikt för föreningen. 
 
    
    



33 §33 §33 §33 §    UtmärkelserUtmärkelserUtmärkelserUtmärkelser    
Bestämmelser om utmärkelser redovisas i bilaga till stadgarna. Beslut om ändring av sådan bestämmelse kan 
fattas vid årsmöte utan beaktande av den särskilda beslutsordning som stadgas i 8 § ovan.  
    

TvistTvistTvistTvist    
 
34343434 § § § §        SkiljeklausulSkiljeklausulSkiljeklausulSkiljeklausul    
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då 
annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock 
skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom 
för kostnaderna för den skiljeman parten utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell 
sekreterare, delas lika mellan parterna. 
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Bestämmelser för utBestämmelser för utBestämmelser för utBestämmelser för utmärkelseteckenmärkelseteckenmärkelseteckenmärkelsetecken 
     
Örgryte Idrottssällskaps utmärkelsetecken, som endast utdelas till medlemmar och för prestation i föreningens namn är följande: 
  
 
  
  
 
 
 
 
 

1. Förtjänstmedalj Förtjänstmedalj Förtjänstmedalj Förtjänstmedalj utdelas i silver och guld och tilldelas i allmänhet personer, som utmärkt sig för administrativt och 
organisatoriskt arbete.  

  
FörtjänstmedaljFörtjänstmedaljFörtjänstmedaljFörtjänstmedalj i silver får utdelas till person som under en tid av minst 10 år innehaft förtroendeuppdrag och som på ett 
erkännansvärt sätt verkat för föreningens bästa, till person som under en kortare tid genom intensivt arbete i hög grad främjat 
föreningens intressen eller till person vars insatser i övrigt inom föreningen kan jämföras med ovanstående. 

  
FörtjänstmedaljFörtjänstmedaljFörtjänstmedaljFörtjänstmedalj i guld får utdelas till person, som under en tid av minst 20 år innehaft förtroendeuppdrag och som på ett 
erkännansvärt sätt verkat för föreningens bästa, till person som under en kortare tid genom särskilt intensivt arbete i mycket 
hög grad främjat föreningens intressen eller till person vars insatser i övrigt inom föreningens kan jämföras med ovanstående. 
Innehav av förtjänstmedalj i guld medför ständigt medlemskap. 

  
2. FörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänsttecken utdelas i silver och guld och tilldelas i allmänhet personer, som utmärkt sig såsom aktiva 

idrottsmän eller idrottskvinnor.  
  

FörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänsttecken i silver (”Öis lilla silvermedalj”) får utdelas till aktiv idrottsman eller idrottskvinna, som under en längre tid på 
ett förtjänstfullt och hedrande sätt tävlat och representerat föreningen eller som genom sina prestationer på ett särskilt 
uppmärksammat sätt befrämjat föreningens anseende. 
  
FörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänstteckenFörtjänsttecken i guld (”Öis lilla guldmedalj”) får utdelas till aktiv idrottsman eller idrottskvinna, som gjort utomordentliga 
idrottsliga insatser såväl nationellt som internationellt och som i mycket hög grad befrämjat föreningens anseende. Innehav av 
förtjänsttecken i guld medför ständigt medlemskap. 

  
3. Veterantecken Veterantecken Veterantecken Veterantecken får utdelas för  

a)       Medalj i Guld - 50 års medlemskap  
b)    Medalj i Silver - 25 års medlemskap 

 
4. GuldringGuldringGuldringGuldring, den sk ”Öisringen”, får utdelas till; 
 

• fotbollspelarefotbollspelarefotbollspelarefotbollspelare som varit kontrakterad till A-truppen under minst 10 år och som under varje  
 säsong spelat minst hälften av A-lagets tävlingsmatcher. 
 
• bowlarebowlarebowlarebowlare som varit kontrakterad till A-truppen och med spel i elitserien under minst 10 år och som under varje 

säsong spelat minst hälften av A-lagets tävlingsmatcher. 
 
• friidrottarefriidrottarefriidrottarefriidrottare som representerat föreningen i SM (A) under minst 10 år. 

 
• brottarebrottarebrottarebrottare som representerat föreningen i SM (A) under minst 10 år. 

5. Manschettknappar/HalssmyckeManschettknappar/HalssmyckeManschettknappar/HalssmyckeManschettknappar/Halssmycke får utdelas till aktiv idrottsman eller idrottskvinna efter debut i landslag (A-landslag), nordiskt 
mästerskap, europamästerskap, världsmästerskap eller olympiska spel.  
 

 
6. KlubbmästerskapsteckenKlubbmästerskapsteckenKlubbmästerskapsteckenKlubbmästerskapstecken får utdelas till aktiv idrottsman eller idrottskvinna vars resultat uppfyller någon av nedanstående 

minimifordringar:  
  

Bowling  Minst 6:e placering vid svenskt mästerskap (A-SM) 
  
Brottning Minst sjätteplacering vid svenskt mästerskap (A-SM) 
  
Friidrott  Minst sjätteplacering vid svenskt mästerskap (A-SM) 
  
Fotboll Minst fjärdeplacering i Allsvenska serien eller vid avancemang till den Allsvenska serien.   

  
 
Anm.  
Klubbmästerskapstecken utdelas endast för individuell prestation i Bowling och Friidrott. Skulle flera medlemmar uppnå ovanstående 
fordringar i samma gren utdelas tecknet till den bäst placerade. 
  
Beslut om tilldelande av föreningens förtjänstmedaljer fattas av ett utskott på minst tre personer, vilket utses av styrelsen. Beslut om 
tilldelande av övriga utmärkelsetecken fattas av styrelsen. 

1. Förtjänstmedalj  
2. Förtjänsttecken  
3. Veterantecken  
4. Guldring  
5. Manschettknappar/ Halssmycke 
6. Klubbmästerskapstecken  

 



 




