Stadgar för Idrottsklubben Makkabi
Stadgar för den ideella idrottsföreningen Idrottsklubben Makkabi, bildad den 13 september 1933 med
hemort i Stockholms kommun. Stadgarna senast reviderade vid föreningens årsmöte 2020.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Riksidrottsförbundets
stadgar och värdegrundsdokument, samt med särskild målsättning att erbjuda idrotts – och sociala
aktiviteter till den judiska nationella minoriteten i Stockholm och familjemedlemmar till dessa. Detta i
syfte att ge fysiskt och psykiskt välbefinnande samt för att bana väg för ett ökat judiskt liv i Stockholm
och för att stärka den judiska identiteten.
Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.
Tävling skall av föreningen ej arrangeras på sabbaten eller på judiska helgdagar. Träning bör ej heller
arrangeras på sabbaten eller på judiska helgdagar. Medlem bör ej heller delta i tävling vid dessa
tidpunkter.

2 § Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet
Föreningen tillhör de specialidrottsförbund (SF) som styrelsen eller årsmötet beslutat söka inval i och som
godkänts av vederbörande SF. Härigenom är IK Makkabi ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)
och därmed skyldig att följa RF:s, SF:s och andra överordnade organisationers stadgar,
tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
Föreningen skall dock i den av överordnat förbund organiserade tävlingsverksamheten söka lösningar som
tar hänsyn till föreningens ändamål.
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens
hemort är belägen.
På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa
föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen i nämnd ordning.

5 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsens medlemmar, två i förening. Föreningens bankkonton tecknas av
ordförande, kassör och sekreterare var för sig eller, om styrelsen så beslutar, av en eller flera särskilt
utsedda personer.
Styrelsen ansvarar för att på efter årsmötet första styrelsemöte besluta om en attestordning gällande
utbetalningar överstigande halv prisbasbelopp från föreningens bankkonto.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den
31 december.

7 § Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan 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 33 §.

8 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Förslag till
ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 3/4 av antalet avgivna röster. Om
årsmötet med sådan majoritet beslutar att föreningen skall upplösas skall beslutet fastställas vid ett extra
årsmöte, som skall avhållas tidigast två och senast fyra månader efter årsmötet. Kallelsen till detta möte
skall innehålla uppgift om årsmötets beslut och vad det innebär. Även vid det extra årsmötet krävs 3/4 av
antalet avgivna röster för att upplösningsbeslutet skall stå fast.
Vid upplösning av föreningen tillfaller eventuella tillgångar samt föreningens handlingar Judiska
Församlingen i Stockholm att användas för verksamhet i överensstämmelse med föreningens ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap & Utträde
Alla personer som bejakar föreningens ändamål kan ansöka om medlemskap i föreningen. 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.
Medlem som vill utträda ur IK Makkabi ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed
omedelbart har lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgiften efter två påminnelser under innevarande verksamhetsår får
anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från
medlemsförteckningen.

