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Eskilstuna KommunAnställdas Fritidsförening 
Antagna 1967, reviderade 1970, 1982, 1986, 1995, 2005 och 2018. 

 

Eskilstuna kommuns korpklubb, stiftades den 24 oktober 1966. Namnet ändrades den 20 mars 

1991 till Eskilstuna KommunAnställdas Fritidsförening. Målet för föreningens verksamhet är: 

 Stimulera till en aktiv fritid, Inspirera medarbetarna att aktivera sig, 

 Öka trivseln och arbetsglädjen, Bidra till en vi-känsla bland medarbetarna,   

 Höja attraktionsvärdet på kommun som arbetsplats, 

 Bidra till att medarbetarna hittar ”lusten och livsglädjen” 

 

MEDLEMSKAP 

 

§ 1 

Medlemskap i föreningen är endast av Eskilstuna kommunkoncern anställd personal. Den som 

önskar bli medlem inlämnar ansökan, varefter styrelsen eller av styrelsen utsedd person beslutar 

om medlemskap. Slutar medlem sin anställning upphör medlemskapet omedelbart.  

Medlem som avgår med pension får kvarstå i föreningen mot en av årsmötet godkänd 

årsmedlemsavgift. 

 

§ 2 

Medlem, som vill utträda ur föreningen, gör det skriftligt till ekaf@eskilstuna.se senast den 31 

december och är därmed omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter erläggs 

enligt styrelsens bestämmande. Medlemsavgifter återbetalas inte. 

 

§ 3 

Medlem som inte betalt årsmedlemsavgiften eller som på annat sätt brutit mot föreningens 

stadgar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän 

vederbörande – inom 30 dagar – beretts tillfälle att yttra sig. Beslut om uteslutning ska, med 

angivande av orsaken, skriftligen delges vederbörande medlem. 

Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med föreningen söka ändring i 

styrelsen beslut. 

Om uteslutningsbeslutet beror på bristande betalning av medlemsavgiften eller andra avgifter, 

ska styrelsen återkalla beslutet om förfallna avgifter betalas före besvärstidens utgång. 

 

MEDLEMSAVGIFTER 

 

§ 4 

Medlem erlägger den årsavgift som varje år fastställs av årsmötet. Avgiften erläggs 

genom löneavdrag (i januari månad), eller via kontant betalning. 

 

mailto:ekaf@eskilstuna.se


DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR 

 

§ 5 

Medlem får inte utan styrelsens (eller, om styrelsen så bestämmer, vederbörande 

sektionsledares) medgivande representera föreningen. 

 

STYRELSEN 

 

§ 6 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och tolv övriga 

ledamöter. Om styrelsen anser det lämpligt kan de löpande ärendena handhas av ett arbetsutskott 

bestående av ordförande jämte två styrelsemedlemmar. 

Arbetsutskottet utses av styrelsen. 

Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

 

§ 7 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst 7st ledamöter 

är närvarande. 

 

§ 8 

Styrelsen ska verka för föreningens framåtskridande och tillvarata dess intressen. Ordföranden 

är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa 

stadgars efterlevnad. 

I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in, i övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland 

styrelsens ledamöter. 

 

§ 9 

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen. 

Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig. 

 

§ 10 

Föreningens verksamhetsgrenar handhas av sektioner, vilkas antal och verksamhet fastställs 

av styrelsen på förslag av medlemmarna. 

För varje sektion utses årligen av årsmötet en sektionsledare. 

Sektionsledare åligger 

att stimulera medlemmarnas intresse för sektionens verksamhet 

att anordna, leda och protokollföra dels mästerskap och övriga tävlingar inom föreningen, dels 

allmänna tävlingar till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande 

att enligt styrelsens bestämmande ombesörja föreningens representation utåt i de 

verksamhetsgrenar sektionen företräder 

att verka för att alla medlemmar tävlar i EKAF:s namn samt 

att till styrelsen vid av denna fastställd tid ingiva årsredogörelse. 

 

 

 

 



MÖTEN 

 

§ 11 

Med föreningen hålls årsmöte före utgången av april månad. Extra möten hålls vid behov. 

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen. Kallelse till ordinarie årsmöte ska 

utannonseras senast 14 dagar före mötet. 

 

§ 12 

Rösträtt har medlem som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. 

 

§ 13 

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. 

 

§ 14 

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden: 

1. Fråga om mötets behöriga utlysande. 

2. Val av ordförande för mötet. 

3. Val av sekreterare för mötet. 

4. Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet. 

5. Styrelsens berättelse. 

6. Revisorernas berättelse. 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

8. Val av 

a) ordförande i styrelsen för en tid av ett år 

b) tolv ledamöter av styrelsen för en tid av två år, och halva antalet ledamöter 

   ska väljas varje år.  

c) sektionsledare 

d) två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år, i detta val får styrelsens 

    ledamöter ej deltaga. 

e) valberedning för nästkommande årsmöte. 

9. Fastställande av avgifter. 

10. Övriga frågor 

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, ska skriftligen anmäla 

ärendet till styrelsen minst fem dagar före sammanträdets hållande. 

 

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR SAMT REVISION 

 

§ 15 

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie 

årsmöte. 

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1—31/12. 

Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning m m 

tillhandahålles revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. 

 

 

 



§ 16 

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna 

räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast fem dagar före 

ordinarie årsmöte. 

 

BESLUT 

 

§ 17 

Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (öppen eller sluten). 

Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som omförmälas i § 19 – genom enkel 

majoritet. 

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla, som 

biträds av ordföranden; vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten 

avgöra. 

Alla beslut bekräftas genom klubbslag (motsvarande). 

 

§ 18 

Ekonomiska beslut får inte fattas om frågan inte varit upptagen i mötets föredragningslista. 

 

STADGEFRÅGOR 

 

§ 19 

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning får endast behandlas vid 

ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag krävs beslut av minst 2/3 av vid mötet 

närvarande röstberättigade medlemmar. 

 

§ 20 

Utöver dessa stadgar gäller Svenska Korporationsidrottsförbundets stadgar, allmänna 

tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande 

specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade 

föreskrifter. 

 

 

 

 

Revidering gjord februari 2018. 

 
 


