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Stadgar för Korpen Lunds Motionsidrottsförening  
Föreningen bildades 23 oktober 1947 
Dessa stadgar är reviderade 9 mars 2019 
Organisationsnummer: 845000-7102 

 

§ 1 Föreningen 

 
Korpen Lunds Motionsidrottsförening, nedan kallat Förening och i dagligt tal Korpen 
Lund, är en organisation för motionsidrott och friskvård, och utgör en 
sammanslutning av registrerade medlemmar som vunnit inträde i och fullgör sina 
skyldigheter mot föreningen. 
 
Föreningen är medlem i Svenska motionsidrottsförbundet och i Korpens 
specialdistriktsförbund i Skåne län. 
 
 

§ 2 Ändamål 

 
Föreningens ändamål är: 
 

 Verksamhetsidén är ”Livskvalitet åt alla genom motion, rekreation och friskvård i 
gemenskap – alla platsar i Korpen”, 

 

 Att verka för ett allmänt utövande av motionsidrottsverksamhet byggd på 
värdegemenskap och livskvalitet och utan inslag av elittänkande, utslagning och 
kommersialisering bland allmänheten, 

 

 Att främja korpidrotten genom att på arbetsplatser, i bostadsområden och i olika 
målgrupper, sprida upplysning om korpidrottens verksamhet och inriktning, 

 

 Att verka för nyrekrytering, utbildning och uppföljning av ledare på alla nivåer 
inom korpidrottsrörelsen, 

 Att samarbeta med övriga folkrörelser, myndigheter och näringsliv, utan att det 
medför att korpidrottsrörelsen kommer i beroendeställning, 

 

 Att motarbeta sådana inslag som försvårar och kan äventyra idrottsrörelsens 
ställning som fri och oberoende folkrörelse. 

  
 

§ 3 Medlemsanslutning  

 
Till Föreningen kan, efter skriftlig anmälan, anslutas medlemmar.  
 
Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen och de förbund 
föreningen tillhör, registrerar och behandlar medlemmens personuppgifter i 
medlemsregister samt annan verksamhet föreningen beslutar.  
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§ 4 Medlemskap 

 
Medlemmar erlägger till Föreningen en medlemsavgift, vars storlek fastställs på 
Föreningens årsmöte.  
Medlemsavgiften innefattar försäkring. 
Rätt att delta i Föreningens och dess sektioners verksamhet har varje personlig 
medlem i Korpen Lunds Motionsidrottsförening och som har fullgjort sina ekonomiska 
skyldigheter. 
Medlemmar som inte inbetalt fastställd medlemsavgift, äger inte rätt att delta i 
föreningens årsmöte. 
 
För motionsverksamhet, som bedrivs av Föreningen och dess sektioner avsedd för 
allmänheten i öppen verksamhet behövs ej medlemskap. 
 

 
§ 5 Uteslutning av medlem 

 
Medlem som inte efterlever Föreningens eller Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
stadgar och beslut, kan av föreningsstyrelsen uteslutas. 
För beslut om uteslutning krävs att detsamma bifalles av minst två tredjedelar (2/3) 
av beslutsmässig styrelse. Ikraftträdande av beslutet gäller från och med 
beslutsdagen. 
 
Beslut enligt denna paragraf kan överklagas hos Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet. 
 
 

§ 6 Beslutande organ 

 
Föreningens beslutande organ är Föreningens årsmöte och  
föreningsstyrelse. Övriga organ är revisorer och valberedning. 
Årsmötet och styrelsen kan delegera beslutanderätt och arbetsuppgifter till sektion, 
kommittéer, utskott och enskilda personer. 
 
 

§ 7 Räkenskaper 

 
Föreningens räkenskaper handhas och ansvaras av föreningsstyrelsen.  
Räkenskapsåret och verksamhetsåret sammanfaller med kalenderår. 
 

 
§ 8 Rösträtt Årsmöte 

 
På Föreningens årsmöte äger varje medlem en röst. 
Fullmakter får ej förekomma. 
 
Representant för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet har yttrande och 
förslagsrätt. 
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§ 9 Kallelse Årsmöte 

 
Ordinarie Föreningsmöte hålls årligen före mars månads utgång. Kallelse till 
Föreningens ordinarie årsmöte sänds ut minst 30 dagar före mötets avhållande. 
 
För att mötet skall vara behörigt utlyst skall kallelsen stå på föreningens hemsida och 
vara utskickat till samtliga medlemmar. 
 
Motioner och förslag skall vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 20 dagar före 
årsmötet. Endast medlemmar i Föreningen äger motionsrätt. 
 
Extra årsmöte hålls om föreningsstyrelse eller revisorerna anser detta nödvändigt. 
Kallelse till extra årsmöte sänds ut senast 7 dagar före årsmötets avhållande. 
I kallelsen skall anges vilka ärende som föranlett extra årsmötet. 
 
Beslut fattade av ordinarie eller extra årsmöte gäller från mötets avslutande om inget 
annat bestäms. 
 
 

§ 10 Dagordning Årsmöte 

 
Vid ordinarie årsmöte skall följande punkter finnas med på dagordningen: 
 
§   1. Årsmötets öppnande 
§   2. Godkännande av dagordning 
§   3. Val av ordförande för årsmötet 
§   4. Val av sekreterare för årsmötet 
§   5. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare 
§   6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
§   7. Verksamhetsberättelse 
§   8. Ekonomisk berättelse 
§   9. Revisionsberättelse 
§ 10. Bestämmande om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen 
§ 11. Handläggning av ärende som av föreningsstyrelsen hänskjutits till 

årsmötet, samt inkomna motioner. 
A. Medlemsavgift 
B. Budget 
C. Verksamheten för nästa år 
D. Inkomna motioner 

§ 12. A Val av styrelseledamöter på två år 
         B Val av styrelseledamöter på ett år 

 C. Val av styrelsesuppleanter på ett år  
§ 13. Val av revisorer på ett år 
§ 14. Val av ledamöter till valberedningen 
§ 15. Årsmötets avslutande 
 
 

 
§ 11 Föreningsstyrelse 

 
Föreningsstyrelsen består av ordförande och två (2) till fem (5) ledamöter samt två 
(2) suppleanter. 
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Ordförande för en mandattid av ett (1) år och övriga ordinarie ledamöter med hälften 
varje år med två (2) års mandattid. Ledamöter kan även väljas för en mandattid av ett 
(1) år. Suppleanter väljs för en tid av ett (1) år. 
 
Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och övriga funktionärer som 
erfordras.  
Styrelsen kan dessutom utse särskilda kommittéer och funktionärer eller adjungera 
till sig person för särskilda arbetsuppgifter. 
Styrelsen kan till sig adjungera anställd personal såsom verkställande tjänsteman, 
vilken har yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt. 
 
Styrelsen får fatta beslut, om kallelsen utsänts till samliga styrelseledamöter och 
suppleanter senast 7 dagar före mötet och minst hälften av ledamöterna är 
närvarande. 
 
 

§ 12 Föreningsstyrelsens åliggande  

 
Styrelsen åligger: 
 

 Att verka för Föreningens ändamål enligt § 2, 
 

 Att verkställa årsmötets beslut, 
 

 Att förvalta och redovisa Föreningens medel, 
 

 Att besluta om skapande av sektioner och dess upphörande, 
 

 Att granska och godkänna sektionernas stadgar och tävlings-bestämmelser,  
 

 Att vidta ändringar i de fall de innehålla bestämmelser som strider mot 
Föreningens principer eller skulle äventyra dess organisatoriska enhet,  

 

 Att på förslag av sektionsstyrelse godkänna tävlingar. Styrelsen kan ge sektion 
uppdrag att i samråd med annan idrottsförening eller motionsidrottsförening 
anordna tävling,  

 

 Att vid behov anställa personal, träffa avtal med och fastställa, instruktioner för 
dessa, 

 

 Att på Föreningens vägnar besluta i ärende varom inte annorlunda bestäms i 
dessa stadgar, 

 

 Att utse en (1) ledamot till valberedningen som är sammankallande,  
 

 Att till Föreningens ordinarie årsmöte utarbeta förslag till verksamhetsplan för 
nästkommande verksamhetsår. 

 
Frågor som av styrelsen bedöms vara av synnerligen stor vikt skall överlämnas till 
årsmötet för avgörande. 
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§ 13 Revisorer 

 
Föreningens revisorer skall bestå av två ordinarie ledamöter.  
Revisorerna skall granska Föreningens räkenskaper och förvaltning, samt senast 30 
dagar före årsmötet upprätta berättelse över föregående års förvaltning och 
räkenskaper. 
 
 

§ 14 Valberedning  

 
Valberedningen består av tre (3) ordinarie ledamöter. Av dessa utses två (2) 
ledamöter av årsmötet samt en (1) ledamot av föreningsstyrelsen. Den av styrelsen 
utsedda ledamoten är sammankallande till sammanträde och skall informera 
styrelsen innan årsmötet om valberedningens förslag. 
 
Valberedningen skall ge förslag till de val som skall ske på ordinarie årsmöte. 
 
Ifråga om de val som valberedningen har att förbereda har medlemmarna rätt att ge 
förslag till kandidat. 
Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast 30 dagar före föreningens 
årsmöte. 
 
 

§ 15 Ärenden  

 
Alla ärende mellan Korpen Lunds Motionsidrottsförening och dess sektioner och 
personliga medlemmar skall vid anmodan ske skriftligen. 
 
 

§ 16 Röstetal  

 
Beslut fattas genom enkel majoritet med undantag av de fall som anges i regler för 
stadgeändring och upplösning för Korpen Lunds Motionsidrottsförening   
Vid lika röstetal i öppen votering, gäller det förslag som biträdes av ordförande, om 
denne äger rösträtt, om så ej är fallet, avgör lotten. 
Vid val eller sluten votering, sker vid lika röstetal, avgörandet genom lottning. 
 
 

Stadgar för sektionerna 
 

§ 1 Sektion 

 
Föreningens idrottsliga verksamhet förutsätts normalt komma att utövas inom 
sektionerna. 
Föreningsstyrelsen beslutar om inrättande och nedläggande av sektioner. 
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§ 2 Sektionens ändamål  

 
Sektionerna skall främja Föreningens ändamål enligt § 2 i Föreningens huvudstadgar 
genom att, inom sitt verksamhetsområde administrera motion för personliga 
medlemmar och för allmänheten i öppen verksamhet. 
 
 

§ 3 Sektionsstyrelse  

 
Sektionsstyrelsen skall bestå av ordförande och minst två ledamöter jämte 
suppleanter. 
Sektionsordförande eller annan ledamot skall utses av sektionen som representant i 
föreningsstyrelsen. 
Sektionsstyrelsen är ansvarig för att sammanställa sektionens verksamhet och 
ekonomi. Sektionens räkenskaper handhas av föreningsstyrelsen. 
Beroende av verksamhetens art och omfattning, kan sektionsstyrelsen utses av 
föreningsstyrelsen. I sådana fall är det föreningsstyrelsen som har ansvaret för 
sektionens åtagande. 

 
 

§ 4 Beslutande organ  

 
Sektionens beslutande organ är sektionens årsmöte och sektionsstyrelse. Övriga 
organ är revisorer och valberedning. 
Arrangemang utanför ordinarie verksamhet skall sanktioneras av föreningsstyrelsen. 
Det åligger sektionerna att förvara protokoll och övriga handlingar på föreningens 
kansli. Sektionen skall efter slutförd säsong inlämna, till föreningsstyrelsen, 
verksamhetsberättelse senast 7 dagar före sektionens årsmöte. 
 
Vid sektionens årsmöte och styrelsemöte äger föreningsstyrelsens ledamöter och 
konsulent rätt att närvara och därvid yttra sig, samt få sin mening antecknad till 
protokollet. 
 
Sektionens verksamhet och ekonomi är en del av Föreningen och skall ingå i 
Föreningens årsbokslut. 
För samtliga sektioner, gäller att de olika sektionsstyrelserna, senast den 31 januari 
varje år, inlämnar till föreningsstyrelsen verksamhetsberättelse för det gångna året 
och verksamhetsplan och budget för nästkommande år samt personuppgifter på 
sittande styrelse. 

 
 

§ 5 Inbjudan  

 
Inbjudan till arrangemang skall sändas ut minst 14 dagar före anmälningstidens 
utgång. 
 
 

§ 6 Sektionsårsmöte  
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Till sektionernas årsmöten äger varje personlig medlem i Föreningen rätt att närvara. 
Rösträtt har alla personliga medlemmar i Korpen Lunds Motionsidrottsförening. 
Medlemmar i sektionsstyrelsen har yttrande och förslagsrätt, men ej rösträtt. 
 
 

§ 7 Kallelse sektionsårsmöte  

 
Ordinarie årsmöte för sektionen hålls årligen senast 30 dagar efter det att sektionens 
verksamhet avslutats för säsongen. 
 
Kallelse till sektionens ordinarie årsmöte skall utgå minst 21 dagar före detta. 
Motioner eller förslag, skall vara sektionsstyrelsen tillhanda senast 14 dagar före 
årsmötet. 
Extra sektionsårsmöte hålls om förenings- eller sektionsstyrelsen så anser 
erforderligt. 
Kallelse till extra sektionsårsmöte utsändes senast 7 dagar före mötet. I kallelsen 
anges vilka ärende som föranlett extra årsmötet. 
 
 

§ 8 Dagordning sektionsårsmöte 

 
Vid ordinarie årsmöte för sektionen skall följande punkter finnas med på 
dagordningen: 
 
§   1. Årsmötets öppnande 
§   2. Godkännande av dagordning 
§   3. Val av ordförande på mötet 
§   4. Val av sekreterare för mötet 
§   5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare 
§   6. Frågan om årsmötets behöriga utlysande 
§   7. A Verksamhetsberättelse 
         B Ekonomisk berättelse 
§   8. Bestämmande om ansvarsfrihet åt styrelsen 
§   9. Handläggning av ärende som av sektionsstyrelsen  
   hänskjutits till årsmötet, samt inkomna motioner 
§ 10. Sektionens verksamhet för nästa år 
§ 11. Styrelsens administration 
§ 12. Bestämmande om anmälningsavgifter och garantiavgifter  
§ 13. Val av ordförande på två år 
§ 14. A Val av styrelseledamöter på två år 
         B Val av styrelsesuppleanter på ett år 
§ 15. Val av serieledare på ett år 
§ 16. Val av materialförvaltare på ett år 
§ 17. Val av valberedning på ett år 
§ 18. Övriga frågor 
§ 19. Årsmötets avslutning 
 
Under § 19 får annat ärende upptags till behandling och avgörande om ordförande 
finner ärendet vara av sådan vikt, att det inte lämpligen kan uppskjutas till senare 
årsmöte. 
Under § 19 kan även förekomma utdelning av förtjänsttecken,  
prisutdelning etc. 
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§ 9 Avstängning  

 
Har domarrapport inlämnats på spelare som utvisats för resten av matchtiden, är 
spelaren alltid avstängd till dess beslut har fattats i ärendet. 
 
Detta gäller också spelare/utövare, som av tävlingsjury eller enskild domare blir 
avstängd i tävling och rapport inlämnats till sektionsstyrelsen. 
 
 

§ 10 Av tjäning av bestraffning  

 
Avtjänandet av, under slutet av en säsong utdömd bestraffning, skall ske under 
nästkommande säsong. 
 

§ 11 Överklagan  

 
Protest skall vara skriftlig och jämte en expeditionsavgift av 100:- insändas till 
sektionsstyrelsen senast 14 dagar efter spelad match eller tävling. 
Vid godkänd protest erhålles avgiften åter. 
 
 

§ 12 Representation  

 
Representationsbestämmelser för deltagare/spelare bestäms av respektive sektion. 
Eventuella tvister avgörs av föreningsstyrelsen. 

 
 

§ 13 Ärenden  

 
Alla ärende mellan Korpen Lunds Motionsidrottsförenings sektioner och personliga 
medlemmar skall vid anmodan ske skriftligen. 
 
 

§ 14 Röstetal  

 
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de fall som anges i regler före 
stadgeändring och upplösning för Korpen Lunds Motionsidrottsförening. 
 
Vid lika röstetal i öppen votering, gäller det förslag som biträdes av ordförande, om 
denne äger rösträtt, om så ej är fallet, avgör lotten. 
 
Vid val eller sluten votering, sker vid lika röstetal, avgörandet genom lottning. 

 

§ 15 Upplösning  

 
Vid upplösning av sektion återgår eventuella tillgångar oavkortat till Korpen Lunds 
Motionsidrottsförening. 
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Regler för stadgeändring och upplösning för Korpen 
Lunds Motionsidrottsförening 
 
 

§ 1 Ändring  

 
Ändring eller tillägg till dessa stadgar, skall för att bli gällande biträdas av minst två 
tredjedelar (2/3) av vid föreningens ordinarie årsmöte avgivna röster. 
 
Uppnås inte sådan majoritet, erfordras vid nästkommande ordinarie årsmöte 
godkännande med minst två tredjedelars (2/3) majoritet. 
 
 

§ 2 Upplösning  

 
För upplösning av Föreningen fordras beslut härom med minst två tredjedelar (2/3) 
av avgivna röster vid två (2) på varandra följande  
årsmöte, varav ett skall vara ordinarie. 
Årsmöte som beslutat om Föreningens upplösning skall samtidigt besluta om 
disponerande av Föreningens tillgångar. 
 
 

§ 3 Övriga reglerande dokument  

 
Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar RF:s och Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundets stadgar samt av myndigheter utfärdade lagar och 
bestämmelser. 
 
 
 


