
Stadgar för 
Handikappidrottshistoriska Föreningen 
Antagna vid föreningens bildande den 31 mars 2007 

 
§1. Föreningens namn och hemvist 
 Föreningens namn är Handikappidrottshistoriska Föreningen 

Föreningen har sin hemvist på den ort i Sverige som bestäms av styrelsen. 
§2. Föreningens ändamål 
 Föreningen har i samverkan med SHIF till syfte: 
 att utifrån ett historiskt perspektiv sprida kunskap om idrott för funktionshindrade  

och kännedom om dess utveckling, framgångar och motgångar. 
 att upprätta och administrera en Handikappidrottens Hall of Fame för att synliggöra   

remarkabla insatser av enskilda utövare och ledare och hedra dess upphovsmän 
och  -kvinnor. 

 att inspirera och främja handikappidrottshistorisk verksamhet och forskning bland 
enskilda och organisationer, 

 att verka för insamling, bearbetning och dokumentation av handikappidrotts-
historiskt källmaterial, 

 att följa och informera om utvecklingen nationellt och internationellt. 
§3. Verksamhetsformer 
 För att gagna föreningens ändamål bör föreningen bl. a. 
 samarbeta med idrottsorganisationer för funktionshindrade, handikapporganisationer 

och andra institutioner på området, med studieförbund, museer och arkiv samt 
handikappidrottshistoriska föreningar i andra länder, 

 utge och sprida information i form av medlemsblad och skrifter på tillgängliga medier, 
 anordna studiebesök, seminarier, konferenser och kurser. 
§4. Medlemskap och avgifter 
 Medlemskap för enskilda personer medför en röst.  

Medlemskap för organisationer, institutioner och andra sammanslutningar medför en 
röst för respektive. 
Medlemsavgifter beslutas av årsmöte. 

§5. Förvaltningsår och revision 
 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår 

(1 januari-31 december). 
Föreningens verksamhet, förvaltning och räkenskaper skall revideras av två revisorer 
jämte en suppleant, varav minst en av revisorerna skall vara auktoriserad. 
Föreningens räkenskaper med tillhörande handlingar överlämnas till revisorerna 
senast fem veckor före årsmötet. Revisionsberättelse skall vara styrelsen tillhanda 
senast tre veckor före årsmötet. 

§6. Årsmötet 
 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. 

Årsmötet hålls årligen senast i april.  
Kallelse utfärdas av styrelsen senast två månader före mötet. 
Motioner från medlemmarna skall vara insända senast fem veckor före årsmötet. 
Ekonomisk redovisning och möteshandlingarna utsändes senast två veckor före 
mötet. 
Medlemmar som erlagt medlemsavgift för det gångna året äger en röst vid mötet. 
Fullmaktsröstning är inte tillåtet. 
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande. 
Beslut fattas med enkel majoritet utom vid stadgeändring då 2/3 majoritet erfordras. 
Omröstning sker öppet. Vid val sker röstning slutet på eventuell begäran av 
röstberättigad medlem. Vid lika röstetal avgör lottdragning. 
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 Vid årsmötet är följande frågor obligatoriska: 
 1. Årsmötets öppnande 
 2. Upprop och fastställande av röstlängd. 
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning. 
 4. Val av mötesfunktionärer: 
  a. ordförande 
  b. Sekreterare 
  c. två protokolljusterare, tillika rösträknare. 
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 6. Revisorernas berättelse. 
 7. Fastställande av balansräkning. 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 9. Behandling av inkomna motioner från medlemmar. 
 10. Behandling av förslag från styrelsen. 
 11. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 
 12. Val av: 
  a. ordförande för ett år 
  b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för två år 
  c. två revisorer varav minst en auktoriserad samt en revisorsuppleant 
  d. tre medlemmar i valberedningen varav en sammankallande. 
 13 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. 
 14. Behandling av inlämnade enkla frågor. 
 15. Avslutning 
§7. Styrelsen 
 Föreningens beslutande organ mellan årsmöten är styrelsen. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassaförvaltare, sekreterare och 
firmatecknare samt arkivansvarig. 
Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott. 

§8. Arkivering 
 Föreningen skall bevara arkivhandlingar tryggt och utse arkivansvarig. Vid föreningens 

upplösning skall alla handlingar lämnas till lämplig arkivinstitution. 
§9. Stadgeändring 
 Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. 

Stadgeändring skall finnas angiven i dagordningen och ändringsförslag ska vara 
utsänt till medlemmarna. 

§10. Föreningens upplösning 
 Beslut om föreningens upplösning fattas av årsmötet varvid ett beslut om upplösning 

ska samla minst två tredjedelar av närvarande röstberättigade för att äga giltighet. 
Samtidigt avgörs den framtida disponeringen av föreningens tillgångar. 
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