
Halmstad Badmintonklubb 

Stadgama foljer de av Riksidrottsstyrelsen antagna normalstadgama fran 1999-12-01 

STADGAR 

for den ideella foreningen Halmstad Badmintonklubb med hemort i Halmstad kommun. 

Halmstad Badminton klubb bildades den 26 november 193 7. 

Stadgama faststiillda vid arsmotet den 12 juni 2006. 

Andrade vid arsmotet den 11 juni 2007.

Andrade vid arsmotet den 8 juni 2015

ldrottsrorelsens verksam hetside 

ldrott ar 

Var idrott Badminton iir fysisk aktivitet som vi utfor for att kunna prestera mera, ha roligt och ma bra. 

ldrott bestar av 

Var idrott Badminton bestar av triining, lek och tiivling. 

Vi organiserar var idrott 

Vi organiserar var idrott badminton i en sjiilvstiindig forening och forbund som tillsammans utgor en fri 
och frivillig folkrorelse forenad i Riksidrottsforbundet. 

Vi delar in var idrott Badminton 

Vi delar in var idrott Badminton efter alder och ambitionsniva. Med bamidrott avser vi i allmiinhet idrott 
till och med tolv ars alder. Med ungdomsidrott avser vi idrott for tonaringar upp till och med 20 ar. Med 
vuxenidrott avser vi idrott for dem som iir over 20 ar. 

I barn badminton leker vi och later bamen iiven prova pa olika idrotter. Bamets allsidiga idrottsutveckling 
iir normgivande for verksamheten. Tiivling iir en del av leken och ska alltid ske pa bamens villkor. 

I ungdomsbadminton och vuxenbadminton skiljer vi pa prestationsinriktad tiivlingsbadminton och 
hiilsoinriktad bredd- och motionsbadminton. 

I tiivlingsbadminton iir prestationsforbiittring och goda tiivlingsresultat viigledande. I den hiilsoinriktade 
bredd- och motionsbadminton iir trivsel och viilbefinnande normgivande medan prestation och resultat iir 
av underordnad betydelse. 













21 § Arenden vid arsmotet 

Vid arsmotet skall foljande behandlas och protokollforas: 

1. Faststallande av rostlangd for motet.

2. Val av ordforande och sekreterare for motet.

3. Val av protokolljusterare och rostraknare.

4. Fraga om motet har utlysts pa ratt satt.

5. Faststallande av foredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberattelse for <let senaste verksamhetsaret,

b) Styrelsens forvaltningsberattelse (balans- och resultatrakning) for <let senaste
rakenskapsaret.

7. Revisoremas berattelse over styrelsens forvaltning under det senaste verksamhets-
/rakenskapsaret.

8. Fraga om ansvarsfrihet for styrelsen for den tid revisionen avser.

9. Faststallande av medlemsavgifter.

10. Faststallande av verksamhetsplan samt behandling av budget for det kommande verksamhets
/rakenskapsaret.

11. Behandling av styrelsens forslag och i ratt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) foreningens ordforande for en tid av ett ar;

b) halva antalet ovriga ledamoter i styrelsen for en tid av
tva ar;

c) suppleanter i styrelsen med for dem faststalld turordning for en tid av ett ar;

d) revisorer jamte suppleanter for en tid av ett ar. I detta val far inte styrelsens ledamoter delta;

e) tre ledamoter i valberedningen for en tid av ett ar, av vilka en skall utses till ordforande
( sammankallande );

f) beslut om val av ombud till SDF-moten (och ev andra moten dar foreningen har ratt att
representera med ombud);.

13. 6vriga fragor.

Beslut i fraga av storre ekonomisk betydelse for foreningen eller medlemmama far inte fattas om den inte 
finns med i kallelsen till motet. 

22 § Extra arsmote 

Styrelsen kan kalla medlemmama till extra arsmote. 

Styrelsen ar skyldig att kalla till extra arsmote nar en revisor eller minst en tiondel av foreningens 
rostberattigade medlemmar begar det. Sadan framstallning skall avfattas skriftligen och innehalla skalen 
for begaran. 
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