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Stadgar för Supporterhuset
Stadgar för Supporterhuset, som är en ideell förening, grundad den 14 juli 2014.
Antagen av årsmötet 2014-07-14
Reviderad av årsmöte 2016-03-20
Stadfäst av årsmöte 2017-03-19
Reviderad av årsmöte 2021-03-29
Stadfäst av extra årsmöte 2021-11-17
§ 1 Namn och ändamål
Föreningens namn är Supporterhuset och har sitt säte i Malmö. Supporterhuset är en
ideell och opolitisk förening som tar avstånd från våld och all form av diskriminering.
Föreningens ändamål är att främja en Malmöitisk positiv supporterkultur och fungera
som ett nätverk för supportrar kring Malmö FF.
§ 2 Medlemskap
Medlemskap erhålles efter att anmälan har inkommit till föreningen och att
medlemsavgiften har betalts. Medlemskap står öppet för alla som vill verka för
Supporterhusets stadgar och ändamål samt följa föreningens stadga och värdegrund.
Medlemmar får inte utan styrelsens medgivande representera Supporterhuset.
§ 3 Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av det ordinarie årsmötet. Medlemsavgiften betalas per
kalenderår.
§ 4 Beslutande organ
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Beslutande organ för den löpande
verksamheten är styrelsen under förutsättning att dess beslut inte strider mot årsmötets.

§ 5 Rösträtt
Rösträtt på årsmötet har medlem som betalt föregående års medlemsavgift. En medlem
har en röst oavsett antalet erlagda medlemsavgifter. Rösträtten är personlig men kan
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utövas genom ombud, under förutsättning att ombudet har rösträtt vid årsmötet. Ett
ombud kan bara företräda en (1) annan medlem.
§ 6 Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskapsår löper från och med 1 januari till och med 31
december.
§ 7 Styrelse
Föreningens löpande angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande,
kassör, och sekreterare, samt max sex övriga ledamöter. Totalt minst tre och max nio
ledamöter. Ordföranden väljs på ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Övriga
styrelseledamöter väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år varvid hälften av
ledamöterna skall omväljas varje år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,
sekreterare och kassör.
Styrelsesammanträde äger rum när ordföranden eller minst hälften av
styrelseledamöterna så bestämmer. Styrelsen är beslutsför om samtliga ledamöter 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 utslagsröst. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen, dock
utan rösträtt.
§ 8 Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna förening.
§ 9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte skall äga rum en gång per verksamhetsår senast 31 mars. Tid för
ordinarie årsmöte ska meddelas medlemmarna senast två (2) månader innan årsmötet
äger rum. Kallelse med fullständig dagordning skall utsändas senast två veckor före
mötet.
På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. årsmötets öppnande
2. godkännande av dagordningen
3. godkännande av årsmötets vederbörliga utlysande
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4. fastställande av röstlängd
5. val av mötesordförande och mötessekreterare
6. val av två protokolljusterare, tillika rösträknare. Fastställande av justeringsdag.
7. föredragning av föreningens verksamhetsberättelse för det gångna året.
8. framläggande av revisorernas berättelse för det senaste verksamhetsåret
9. föredragning av föreningens resultat och balansräkning för det gångna året
10. fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
11. val av ordförande
12. val av övriga styrelseledamöter
13. val av revisorer
14. val av tre ledamöter till valberedning, varav en skall vara sammankallande
15. fastställande av medlemsavgift
16. framläggande av propositioner
17. framläggande av inkomna motioner
18. årsmötets avslutande
Fråga av ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för
årsmötet. Motion till ordinarie årsmöte från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast
sex (6) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över motionen.
§ 10 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.
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§ 11 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 bifallas av minst två tredjedelar av
de röstberättigade årsmötesdeltagarna.
§ 12 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser föreningens ordinarie
årsmöte en till två revisorer för verksamhetsåret. Vid val av revisorer har styrelsen inte
rösträtt.
§ 13 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.
§ 14 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. Medlemsregistret får inte, helt eller delvis, överlåtas till tredje
part.
§ 15 Uteslutning
Medlem som motarbetar föreningens mål eller avsiktligt skadar föreningen i
Supporterhusets lokaler, i anslutning till Supporterhusets aktiviteter och/eller emot
styrelse eller personal som verkar i egenskap av Supporterhuset kan få en tillsägelse,
varning eller komma att uteslutas ur föreningen för en period upp till 12 månader.
Tillsägelse och varning kan utdelas utan föregående styrelsemöte av Supporterhusets
personal eller styrelseledamot på plats, varning ska protokollföras vid kommande
styrelsemöte. Uteslutning beslutar styrelsen om på ett styrelsemöte som vid behov kan
ske digitalt via till exempel Skype.
§ 16 Upplösning av föreningen
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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 bifallas 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.

