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Stad
dgar för MFF
M Suppo
ort
Fastsställda på ordinarie årssmöte 19955. Reviderad
de på extra årsmöte
å
199 septemberr 1998,
ordin
narie årsmö
öte 16 decem
mber 1998,, extra årsm
möte 8 augusti 2001 (tiddpunkten fö
ör
revid
dering anges för det an
ndra besluteet), extra årsmöte 19 augusti 20099 och ordinaarie
årsm
möte 21 november 2009
9.
§1N
Namn och ändamål
Föreningens nam
mn är MFF Support oc h har sitt sääte i Malmö
ö. Föreningeens organisaations‐
501‐2451. MFF
M Supporrt är en idee
ell och opolitisk föreninng som tar avstånd
nummer är 8465
från våld och rasism. Fören
ningens huvvudsakliga syyfte är att väcka,
v
utbreeda, underh
hålla och
fördjjupa intressset för Malm
mö FF:s fotbbollsverksam
mhet.
§2M
Medlemskap
p och rösträätt
Medlemskap erhålles efterr att anmälaan har inkom
mmit till förreningen occh att medle
ems‐
avgifften har bettalats. Styre
elsen äger d ock rätt attt neka perso
on inträde i föreningen
n om
perso
onen som söker
s
inträde tidigare hhar varit ute
esluten enlig
gt § 10.
På årrsmöte äger varje närvvarande meddlem en rösst. Röstning
g får ej ske ggenom omb
bud. Vid
lika rröstfördelning har föreningens orddförande uttslagsröst. Om
O denne eej är närvaraande
överggår utslagsrrösten i tur och ordningg till vice orrdförande, kassör
k
och ssekreterare
e. Om ingen
n
av deessa är närvvarande öve
ergår utslaggsrösten till mötesordfö
öranden. Enn person tilllerkänns
dockk aldrig någo
on utslagsrö
öst vid val aav post han själv har inn
nehaft undeer den gånggna
perio
oden.
Medlemsavggift
§3M
Medlemsavgifteen fastställs av det ordiinarie årsmötet. Medle
emsavgift bbetalas per kalenderår.
k
§4B
Beslutande organ
o
Föreningens höggsta beslutaande organ är årsmöte
et. Beslutande organ föör den löpan
nde verk‐
samh
heten är styyrelsen under förutsätttning att dess beslut inte strider m
mot årsmöte
ets.
§5V
Verksamhetsår
Verksamhetsår och räkenskkapsår löpeer från och med
m 1 janua
ari till och m
med 31 dece
ember.
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§ 6 SStyrelse
Föreningens löp
pande angellägenheter handhas avv en styrelse
e beståendee av ordföraande, vice
örande, sekkreterare, kaassör, minstt två och maximalt fem
m ledamöte r. Minst en och
ordfö
maxiimalt två suppleant(er)) ingår ocks å i styrelsen
n.
Ordföranden vääljs på ordinarie årsmötte för en tid
d av ett år. Övriga
Ö
ordinnarie styrelse‐
ledam
möter väljs på ordinariie årsmöte fför en tid avv två år varvvid hälften av ledamötterna skall
omvääljas varje år.
å Supplean
nt/erna välj s på ordinarie årsmöte
e för en tid aav ett år. Sttyrelsen
utserr inom sig vice
v ordförande, sekretterare och kassör.
k
Styre
elsen besluttar om supp
pleant(er)
har rrösträtt på styrelsemöt
s
tena.
datperiod kan endast sske på extraa årsmöte.
Utbyyte av styrellseledamot under pågåående mand
Styreelseledamott som bryte
er mot förenningens stad
dgar eller mål
m kan avsäättas genom
m att frågan
prövas av extra årsmöte.
Styreelsesamman
nträde ägerr rum när orrdföranden eller minst hälften av styrelseledamöterna
så beestämmer. Styrelsen
S
ärr beslutsförr om samtligga ledamöte
er och supppleanter harr kallats till
samm
manträdet minst
m
två daagar i förvä g och minstt hälften av ledamöterrna är närvaarande. Vid
lika rröstfördelning i frågor som går till omröstningg inom styrelsen har o rdföranden
n utslags‐
röst. Vid lika rösstfördelningg på sammaanträde där ordförande
en ej är närvvarande kan frågan ej
avgö
öras, utan bo
ordläggs tilll nästkomm
mande samm
manträde.
Styreelsen äger rätt att adjungera en elller flera personer till styrelsen. Sttyrelsen besslutar om
den ssom adjunggerats har rö
östrätt på sttyrelsemöte
ena.
§ 7 EExtra årsmötte
Vid sstörre angellägenheter rörande ve rksamheten
n kan styrelsen när som
m helst under året
utlyssa extra årsm
möte. Extra årsmöte kaan även ägaa rum då miinst tio proccent av med
dlemmarna
gör fframställnin
ng därom till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte, innehåållande aktu
uell
dago
ordning, skaa ske minst två
t veckor fföre mötet. På extra årrsmöte skal l endast daggordning,
årsm
mötets vederbörliga utlyysande och röstlängd godkännas,
g
mötesordfförande,
möteessekreterare och juste
eringsmän vväljas samt frågan som
m gav upphoov till det exxtra
årsm
mötet behan
ndlas.
§ 8 FFöreningstecckning
Ordförande och
h kassör äge
er rätt att vaar för sig tecckna föreningen.
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§9O
Ordinarie årsmöte
Ordin
narie årsmö
öte skall ägaa rum en gåång per verkksamhetsår senast 31 m
mars. Kallelse med
fullsttändig dago
ordning skall utsändas ssenast två veckor
v
före mötet. På oordinarie årrsmöte
skall följande ärrenden förekomma:

odkännandee av dagord
dningen
go
go
odkännandee av årsmöttets vederböörliga utlysaande
faastställande av röstlänggd
vaal av möteso
ordförande och mötesssekreterare
e
vaal av två justeringsmän
n, tillika röstträknare. Faastställande
e av justerinngsdag.
fö
öredragningg av föreninggens verksaamhetsberäättelse för det gångna ååret.
framläggandee av revisorrernas berätttelse om sttyrelsens fö
örvaltning föör det senaste
veerksamhetsåret
h) fö
öredragningg av föreninggens resultaat‐ och balaansräkning för
f det gånggna året.
i) fråga om bevviljande av ansvarsfrihe
a
et för styrelsen för det gångna verrksamhetsåret
j) vaal av ordförande
k) vaal av övriga styrelseledamöter
l) vaal av styrelsesuppleantt(er)
m) vaal av revisorrer
n) vaal av revisorrssuppleantt
o) vaal av tre ledamöter till valberedninng, varav en
n skall vara sammanka llande
p) faastställande av medlem
msavgift
q) framläggandee av propossitioner
mmars inkoomna motio
oner
r) framläggandee av medlem
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

misk natur får
f ej avgör as om den ej
e finns med
d på dagorddningen för årsmötet.
Frågaa av ekonom
§ 10 Uteslutningg
öreningens mål eller avsiktligt ska
adar föreninngen kan få en
Medlem som motarbetar fö
tillsägelse, varniing eller kom
mma att uteeslutas ur föreningen för
f en periood upp till 24
månaader. Tillsäggelse och vaarning kan uutdelas utan
n föregåend
de styrelsessammanträd
de, men
ska b
bekräftas påå närmast fö
öljande sam
mmanträde.. Styrelsen fattar
f
beslutt om uteslu
utning.
§ 11 Medlemsreegister
n och av
Föreningens meedlemsregisster är konfiidentiellt occh får endasst handhas av styrelsen
fören
ningens ansställda, dockk endast i d en mån dett är relevant för fullgörrandet av den
anstäälldes arbettsuppgifter. Beslut om uteslutningg kommer dock
d
att delgges Malmö FF och
berörd lokalavdelning, i händelse att dden uteslutn
ne medlemmen också är medlem i någon
egistret får iinte, helt eller delvis, överlåtas
ö
tilll tredje partt.
lokalavdelning. Medlemsre
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§ 12 Stadgeändrring
Beslu
ut om ändring eller kom
mpletteringg av föreningens stadga
ar fordrar li kalydande beslut
b
på
två p
på varandra följande årrsmöten meed minst tre
e månaders mellanrum
m och varav minst ett
skall vara ordinaarie årsmöte. Beslutet måste biträädas av minst två tredj edelar av de
röstb
berättigade årsmötesdeltagarna.

Upplösning av föreninggen
§13 U
ut om upplö
ösning av fö
öreningen foordrar likalyydande beslut på två ppå varandra följande
Beslu
årsm
möten med minst
m
tre månaders meellanrum occh varav min
nst ett skalll vara ordinarie
årsm
möte. Beslutet måste biiträdas av m
minst två tre
edjedelar avv de röstberrättigade
årsm
mötesdeltagarna. Inform
mation om aatt upplösn
ning av fören
ningen skal l behandlass på
årsm
möte skall tyydligt framgå av kallelseerna till årsmötena. Om
m föreningeen upplösess skall
slutaavräkning gö
öras och eve
entuell behhållning tillsttällas Malm
mö FF:s ungddomssektion.
§ 14 Revisorer
För ggranskning av
a föreningens räkenskkaper och fö
örvaltning utser
u
föreni ngens ordin
narie
årsm
möte två revvisorer och en
e revisorsssuppleant fö
ör verksamh
hetsåret. Viid val av revvisorer har
styreelsens ordfö
örande, ledaamöter och suppleant((er) inte rösträtt.
§ 15 Valberedning
mmande ordinarie årsm
möte samt eventuella extra årsmööten som haar att ta
För aatt bistå kom
ställn
ning till val av
a person utser
u
föreninngens ordin
narie årsmö
öte för en tidd av ett år en
e
valbeeredning beestående avv tre personner, varav en
n sammankkallande. Vaalberedningen har att
ta fraam och pressentera försslag på perssoner till de
e olika befatttningarna ssom skall tilllsättas.
ningar
§ 16 Lokalavdeln
Grup
pper av med
dlemmar i MFF
M Supporrt kan bilda lokalavdeln
ningar. En lookalavdelnin
ng måste
ha M
MFF Supportts styrelses eller årsmöötes godkän
nnande för att
a kunna biildas. En lokkal‐
avdeelning kan in
nte bedriva verksamheet eller uttryycka sig på ett
e sätt som
m strider mo
ot MFF
Supp
ports stadgaar. Om så skker äger MFFF Supports styrelse eller årsmöte rätt att upp
plösa
lokalavdelningen.

