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Idrottsrörelsens verksamhetsidé
Idrott är
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt samt att må bra
såväl fysiskt som psykiskt.

Idrott består av
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vår organisation
Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar, distrikt och förbund som tillsammans
utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott
Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi barn upp till tolv
års ålder, ungdomsidrott tretton till och med tjugo års ålder och vuxenidrott för alla från
tjugoett år ålder.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga utveckling är
normgivande för verksamheten. I barnidrotten tävlar vi inte utan leken är det som är
normgivande.
I ungdoms- och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad
bredd- och motionsidrott.
I tävlingsverksamheten är prestation och tävlingsresultat vägledande. När det gäller breddoch motionsidrotten är trivsel, social samvaro och välbefinnande normgivande medan
prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé
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, för vara med i verksamheten.
Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ut olika
samhällsgrupperingar.
De som deltar får vara med och bestämma om att ta ansvar för sin verksamhet.
Den ska ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Distriktets verksamhet skall präglas av jämställdhet, demokrati och att alla skall få vara med
enligt svenska bågskytteförbundet vision

Bågskytte för alla överallt alltid
Allmänna bestämmelser
§ 1 Ändamål
Västra Götalands Bågskytteförbund, VGBF, skall enligt dessa stadgar och Svenska
Bågskytteförbundets, SBF, stadgar, såsom SBF:s regionala organ arbeta i enlighet med detta
förbunds ändamål. VGBF skall i sin verksamhet aktivt arbeta för en ren idrott utan doping
med mera.

§ 2 Sammansättning
VGBF består av föreningar som är medlemmar i SBF och som har sin hemvist inom distriktets
geografiska verksamhetsområde.

§ 3 Verksamhetsområde
VGBF:s verksamhetsområde omfattar samtliga kommuner inom Västergötland, Halland och
Bohuslän.

§ 4 Beslutande organ
Beslutande organ är årsmötet, extra möte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning
VGBF:s firma tecknas av styrelse eller av två ledamöter i styrelsen var för sig. I särskilda fall
kan firma tecknas av enskild person som styrelsen utser från fall till fall.

§ 6 Verksamhetsår och räkenskapsår
VGBF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december årligen

§ 7 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är
förutsedda hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte, alternativt ett extra möte.

§ 8 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna
röster.
Ändringar skall godkännas av SBF.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl förening som av styrelsen.

Årsmöte och extra möte
§ 9 Sammansättning och beslutsmässighet
Årsmötet är VGBF:s högsta beslutande organ
Mötet består av ombud från distriktets föreningar. Föreningarna kan utse flera ombud men
bara ett av ombuden förfogar över rösträtten. Samtliga skriftligt anmälda ombud äger rätt
att yttra sig men endast det ombud som förfogar över rösträtten kan inkomma med förslag
under mötet.
Ombudet kan inte representera mer än sin egen förening och får ej vara ledamot av SBFs
styrelse.
Styrelsen i VGBF har yttranderätt men deltar inte i beslutsfattandet.
Enkel majoritet gäller bortsett då det avser stadgeförändringar enligt § 8.

§ 10 Kallelse med mera
Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall tillställas föreningarna senast 14 dagar före mötet. Kallelse skall
tillställas föreningarna med brev alternativt e-post och skall finnas på VGBF:s hemsida.
Dagordning, verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse skall
skickas till föreningarna via brev eller e-post senast 14 dagar före mötet.

§ 11 Förslag till ärende att behandlas på årsmötet
Såväl förening samt röstberättigad medlem äger rätt att inlämna förslag och motioner.
Denna rätt tillkommer även styrelse och revisor.
Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen skall senast 14
dagar före årsmötet skickat ut sitt yttrande till föreningarna.

§ 12 Rösträtt på årsmötet.
Rösträtt vid årsmöte och extra möte bestäms genom röstlängd som upprättats av styrelsen
för VGBF och gäller under aktuellt kalenderår.
Röstlängden upptar de föreningar som senast 1 mars fullgjort sina förpliktelser gentemot
SBF och VGBF.
Varje röstberättigad förening har en röst för vart påbörjat 100-tals medlemmar. Dock
maximalt 3 röster per respektive förening.
Förening skall inge fullmakt för sina ombud och i fullmakten redovisa vilket ombud som
förfogar över rösträtten.

§ 13 Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop, acklamation eller om någon så begär med rösträkning, votering.
Med undantag av de i § 8 första stycket avgörs alla ärende med enkel majoritet. Val gäller
dock relativ majoritet.
Omröstning sker öppet. Om något röstberättigat ombud begär sluten omröstning vid val
skall detta ske.
Vid lika röstetal skall lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 14 Ärende vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande frågor behandlas
1 Fastställande av röstlängd
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
4 Beslut om mötets behöriga utlysande
5 Föredragande av verksamhetsberättelse
6 Föredragande av förvaltningsberättelsen
7 Revisorernas berättelse
8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
9 Fastställande av verksamhetsplan, budget samt eventuell årsavgift till VGBF
10 Val
A Ordförande för ett år
B Val av övriga ledamöter för en period av två år. 4 eller 6 st hälften väljs på ett år.

C Val av två suppleanter på ett år.
D En revisor för ett år tillsammans med en revisorssuppleant
E En valberedning bestående av tre personer för ett år varav en väljs till ordförande
F Val av ombud till SBFs årsmöte samt till DS
11 Behandling av styrelsens förslag
12 Behandling av i rätt tid inkomna förslag
13 Utseende av DM-arrangörer
14 Övriga frågor

§ 15 Extra möte
Begäran om extra möte kan såväl styrelse som revisor kalla till. Även en förening kan kalla till
ett extra möte. Begäran om extra möte skall ske skriftligen till styrelsen och i begäran skall
det anges de skäl som utgör behovet av ett extra möte.
Styrelsen skall sedan kalla till extramöte som måste genomföras inom två månader från det
att begäran inkommit till styrelsen.
Kallelsen till extramötet skall skickas ut senast tre veckor till föreningarna efter att begäran
inkommit till styrelsen.
På extramöte kan endast den fråga behandlas som angetts i begäran om extramöte.

§ 16 Valberedning - sammansättning och åliggande
Valberedningen består av tre ledamöter varav en ordförande som tillika är sammankallande.
Bägge könen bör vara representerade i valberedningen.
Sammanträde i valberedningen sker efter ordförandes kallelse.
Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningens förslag tillställas samtliga föreningar.

§ 17 Revisorer, revision
VGBF:s revisor skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av VGBF:s räkenskaper, årsmötesprotokoll och
styrelseprotokoll samt övriga handlingar.
VGBF:s räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

§ 18 Styrelsens sammansättning
I samband med VGBF:s konstituerande möte skall utöver ordförande finnas en kassör, en
sekreterare samt besätter övriga uppdrag som är nödvändiga.

Styrelsen skall bestå av såväl kvinnor som män samt en blandning av yngre och äldre.

§ 19 Styrelsens åliggande
När årsmötet inte är samlat är styrelsen VGBF:s beslutande organ och ansvarar för dess
angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för RF:s och SBF:s och dessa stadgar svara för VGBF:s verksamhet
enligt fastställda planer samt tillvarata föreningarnas intresse.
Det åligger styrelsen att
-

Hålla sig väl underrättade om verksamheten i de anslutna föreningarna och följa den
idrottsliga ordningen i dessa.
Handha den idrott styrelsen företräder enligt gällande stadgar och bestämmelser,
verka för bågskyttesportens utveckling samt i övrigt följa SBF:s verksamhet.
Verka för att DM genomförs inom distriktet.
Godkänna distriktsrekord.
Avge de rapporter som RS, RF, RIN samt SBF kräver.
Utöva prövningsrätt i enlighet med RF:s och SBF:s stadgar.
Verkställa av årsmötet fastställda beslut.
Planera, leda och fördela arbetet inom VGBF.
Förvalta VGBF:s medel.
Föra protokoll.
Bedriva vederbörlig utbildningsverksamhet i samarbete med SISU.
Tillställa revisorn räkenskaper.
Förbereda årsmöte.

Ordförande är VGBF:s officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens arbete samt
övervaka att VGBF:s stadgar och övriga för VGBF bindande regler och beslut efterlevs. Vice
ordförande övertar ordförandes arbetsuppgifter då ordförande får förhinder.
Sekreteraren skall
-

Tillsammans med ordförande förbereda sammanträden och möten.
Föra protokoll vid styrelsens sammanträden.
Tillse att VGBF:s handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.
Tillse att fattade beslut har genomförts.
Att ensam eller tillsammans med ordförande underteckna utgående dokument.
Upprätta förslag på den årliga verksamhetsberättelsen.

Kassören skall
-

Föra medlemsförteckning och tillse att föreningarna betalar beslutade avgifter till
VGBF.
Söka de bidrag som finns att söka.
Svara för VGBF:s löpande bokföring över distriktets räkenskaper.
Årligen upprätta balans- samt resultaträkning.

-

Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
Tillse att kostnader betalas i rätt tid samt tillse att intäkter inkommer.

Suppleanterna skall
-

Kallas till samtliga möten och deltar i alla diskussioner men äger inte rösträtt om de
inte inträtt vid ordinarie ledamots förhinder.
Första suppleant, enligt årsmötesprotokollet, träder in först.

§ 20 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då en majoritet av övriga
styrelseledamöter så begär.
Styrelsen är beslutmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av styrelsen är
samlad. För alla beslut krävs att minst hälften av de närvarande ledamöterna är ense. Vid
lika röstetal har ordförande utslagsröst. Om samtliga ledamöter som samlats till ett möte
och det bara är hälften av styrelsen krävs en enhetlig styrelse för att kunna fatta beslut.
Vid brådskande beslut kan beslut fattas via telefon eller via e-post. Dessa beslut skall
protokolleras direkt eller vid ett kommande möte.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordförande samt en på
mötet utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 21 Överlåtelse av beslutsrätten
Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärende eller i vissa grupper av ärende till
sektion eller kommitté.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande
underrätta styrelsen härom.

