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MALMÖ IDROTTSFÖRENINGARS SAMORGANISATION 

Organisationsnummer 846001-9824 

 

§ 1. Ändamål  

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation har till ändamål:  

 att vara ett samlande organ för idrottsföreningar, som är verksamma och 

registrerade i Malmö kommun 

 att vara dessa föreningars kontaktorgan inför Malmö Fritidsnämnd och övriga 

myndigheter 

 att främja samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och 

övriga ideellt arbetande organisationer  

 att medverka till och propagera för ökat ekonomiskt stöd till idrottsföreningarna 

och för uppförande av anläggningar för idrottslig verksamhet.  

 

§ 2. Medlemskap och årsavgift 

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation består av de föreningar som har upptagits 

som medlemmar. 

Föreningar och samorganisationer som i Malmö verkar för idrottslig verksamhet kan 

beviljas medlemskap. 

Förening, som önskar medlemskap, insänder ansökan med följande uppgifter: 

a) föreningens namn, adress och telefon, e-post, hemsida. 

b) namn, e-post på ordförande. 

Årsmötet fastställer årsavgiftens storlek. 

 

§ 3. Utträde 

Medlemsförening som vill utträda ur Malmö Idrottsföreningars Samorganisation skall 

skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses omedelbart ha lämnat Malmö 

Idrottsföreningars Samorganisation. 

Medlemsförening som ej erlagt medlemsavgifter senast den 31 december anses ha 

utträtt ur MISO. 

 

§ 4. Uteslutning  

 

Medlemsförening som aktivt motarbetar Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 

ändamål kan av styrelsen uteslutas. Sådan uteslutning skall redovisas i 

verksamhetsberättelsen. 

 

§ 5. Beslutande organ 

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation beslutande organ är årsmöte, extra 

årsmöte och styrelsen. 
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§ 6. Firmateckning 

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation firma tecknas av styrelsen eller, om 

styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera 

utsedda personer. 

 

§ 7. Valbarhet 

 

Valbar till styrelsen, revisorer och valberedningen är de fysiska personer som 

medlemsförening nominerar. Arbetstagare inom Malmö Idrottsföreningars 

Samorganisation får inte väljas till styrelse, till revisor eller valberedning i Malmö 

Idrottsföreningars Samorganisation. 

 

§ 8. Årsmöte och extra årsmöte 

 

Vid årsmöte och övriga möten äger varje medlemsförening rätt att låta sig 

representeras av 2 ombud, varav ett skall vara befullmäktigat att utöva 

medlemsföreningens rösträtt.  

Årsmötet hålles årligen före april månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmöte skall 

presenteras på hemsidan och med posten tillställas varje medlemsförening senast sex 

veckor före mötet. Handlingar till årsmötet presenteras på hemsidan senast 14 dagar 

före mötet. 

Rösträtt har varje medlemsförening, som erlagt årsavgift senast den 30/9 föregående 

verksamhetsår. 

 

Vid årsmötet förekommer följande stadgeenliga frågor: 

1. Mötets öppnande 

2. Fastställande av antal röster 

3. Fastställande av föredragningslista 

4. Fråga om mötets behöriga utlysning 

5. Val av mötets funktionärer 

a. ordförande 

b. sekreterare 

c. två justeringsmän, tillika rösträknare 

6. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen 

7. Revisionsberättelsen 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Behandling av förslag från styrelsen och förslag från medlemsföreningar som 

inlämnats till styrelsen senast 1 månad före årsmötet 

10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret samt fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget för 

nästkommande år 

11. Fastställande av årsavgiftens storlek 

12. Val av 

a) ordförande för en tid av 1 år 

b) 8 ledamöter för en tid av 2 år, varav 4 avgår vartannat år samt ev. fyllnadsval 

c) 2 revisorer, varav en sammankallande jämte en suppleant för 1 år  

d) 3 valberedare, varav en sammankallande för 1 år 

13. Mötets avslutande 
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Extra årsmöte 

 

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation.  

Extra årsmöte kan även utlysas, om 1/3 av anslutna medlemsföreningar så önskar. 

Vid extra årsmöte får endast i kallelsen upptagna frågor behandlas. Skriftlig kallelse till 

extra årsmöte skall vara medlemsföreningen tillhanda med posten senast 14 dagar 

före mötet. 

 

§ 9. Styrelse 

 

Malmö Idrottsföreningars Samorganisation leds av en styrelse, bestående av 9 

ledamöter. 

Styrelsen väljs av årsmötet, varvid ordföranden utses för sig. 

Styrelsen fördelar övriga poster inom sig. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet 

ledamöter är närvarande. Styrelsen har rätt att adjungera personer. 

 

§ 10. Styrelsens åligganden 

 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Malmö Idrottsföreningars Samorganisation 

organisationens beslutande organ och ansvarar för föreningens verksamhet. 

Det åligger styrelsen särskilt att  

 tillse att för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation gällande lagar och 

bindande regler iakttas, 

 verkställa av årsmötet fattade beslut, 

 planera, leda och fördela arbetet i samorganisationen, 

 ansvara för och förvalta samorganisationen medel, 

 tillställa revisorerna räkenskaper mm, enligt § 11 

 förbereda årsmötet. 

 

Ordföranden är Malmö Idrottsföreningars Samorganisation officiella representant. 

Ordföranden skall leda styrelsens arbete samt övervaka att samorganisationen stadgar 

och övriga för samorganisationen bindande regler och beslut efterlevs. Har 

ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandes ställe. 

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifter i övrigt. 

 

§ 11. Revisorer 

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av samorganisationen räkenskaper, 

årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Räkenskapsåret jämte protokoll 

tillhandahålles revisorerna senast sex veckor före årsmötet.  

Årsmötet väljer två revisorer, varav en sammankallande och en revisorsuppleant. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för det senaste 

verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse 

senast 14 dagar före årsmötet. 
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§ 12. Valberedning  

 

Valberedningen består tre ledamöter, varav en sammankallande valda av årsmötet. 

Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör 

finnas representerade. Valberedningen sammanträde när ordföranden eller minst halva 

antalet ledamöter så bestämmer. 

Valberedningen skall senast siste januari tillfråga dem vilkas mandatperiod utgår vid 

årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 14 dagar före 

årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. 

 

§ 13. Verksamhets- och räkenskapsår  

 
Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari-31 december.  

 

§ 14. Stadgefrågor och organisationens upphörande 

 

Ändring av dessa stadgar kan ske genom 2/3 majoritets beslut på ett årsmöte 

alternativt extra årsmöte.  

Upphörande av Malmö Idrottsföreningars Samorganisation ska ske genom 2/3 

majoritets beslut på två allmänna möten, varav det ena skall vara årsmöte. Vid 

upplösning skall eventuella tillgångar tillfalla Skånes Idrottsförbund. 

Reviderade vid årsmötena 2002, 2003, 2012, 2013 och 2015 

 


