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SAMMANSÄTTNING, ÄNDAMÅL OCH UPPGIFT 

 

 

§ 1 UPPGIFT 

 

Stockholms Kommunalanställdas Idrotts- och Motionsförbund, SKIMF, nedan 

kallad förbundet, utgör ett samarbetsorgan for inom kommunens förvaltningar 

och bolag verksamma idrottsföreningar, vilka sökt och vunnit inträde i 

förbundet och fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar. Förbundets 

verksamhetsområde sammanfaller med kommunens förvaltningsområde. 

  

Förbundet har till uppgift  

 

att stödja motions- och fritids- och tävlingsverksamhet,  

 

att samla idrottsföreningarna inom förbundet for motions- och  

idrottsaktiviteter,  

 

att arbeta för att kommunens förvaltningar och bolag främjar motions- och 

idrottsverksamhet bland de anställda, 

 

att verka för att erforderliga lokaler och utrymmen inom- och utomhus ställs  

till föreningarnas förfogande, 

 

att skapa lämpliga tävlings- och representationsbestämmelser,  

 

att låta anordna kommunalmästerskap samt genomföra motions- och  

propagandaarrangemang, 

 

att söka och upprätthålla fortlöpande samarbete med andra idrotts- 

organisationer,  

 

att svara för kontakten mellan anslutna föreningar och kommunen i anslag's 

och utbildningsfrågor samt  

 

att verka för ökad friskvård inom förvaltningar och bolag  
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§ 2 STYRELSE  

 

Förbundets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och 

sex övriga ledamöter. Ordförande väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en 

tid av två år, halva antalet väljs varje år.   

 

Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och utser inom sig vice 

ordförande, firmatecknare samt inom eller utom sig sekreterare och kassör. 

 

Styrelsen ska konstituera sig vid första styrelsemötet efter årsstämman. 

 

Styrelsen är beslutmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år exkl. årsstämmor.  

 

Förbundsstyrelsen äger att till sig adjungera personer för speciella uppgifter 

inom förbundets verksamhetsområde. Dessa har yttrande- och förslagsrätt men 

inte röstratt.  

 

Handhavandet av vissa frågor kan anförtros särskilt för ändamålet inom eller 

utom styrelsen tillsatta kommittéer. 

  

Kallelse till sammanträde med förbundsstyrelsen skall utsändas senast sju 

dagar före sammanträdet. 

  

Protokoll skall föras vid styrelsesammanträden samt hållas tillgängliga hos 

sekreteraren.  

 

Det åligger styrelsen att avge en årsredovisning samt senast åtta veckor före 

förbundsstämman av lämna den till revisorerna. 

 

 
§ 3 REVISORER  

 

Förbundsstämman väljer för ett år två revisorer och två revisorssuppleanter 

med uppgift att granska räkenskaperna och styrelsens förvaltning under det 

gångna verksamhetsåret samt inlämna skriftlig revisionsberättelse till vårens 

förbundsstämma.  
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§ 4 VALBEREDNING  

 

Förbundsstämman väljer varje år en valberedning bestående av minst två 

personer. Valberedningen utser sammankallande inom sig. Valberedningen har 

att till stämman lämna förslag till förbundsstyrelse samt till eventuella 

fyllnadsval. 

 

ordförande      för 1 år  

ledamöter    3 st  för två år 

revisorer    2 st   för ett år 

revisorssuppleanter   2 st  för ett år 

 

Kandidater till Förbundsstyrelsen skall enbart bestå av personer från föreningar 

som är medlemmar i SKIMF. 

 

 
§ 5 FÖRBUNDSSTÄMMOR 

  

Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Ordinarie 

förbundsstämmor sammankallas två gånger per år, vår och höst. Styrelsen 

kallar till förbundsstämma. Kallelsen skall vara föreningarna tillhanda senast 

14 dagar före stämman. 

 

Förbundsstyrelsen kan sammankalla extra förbundsstämma när styrelsen finner 

lämpligt eller då minst 1/4 av de anslutna föreningarna skriftligen krävt det hos 

förbundsstyrelsen. Kallelse skall ha tillställts föreningarna senast sju dagar före 

stämmodagen. Vid sådan stämma må annat ärende än sådant som finns 

omnämnt i kallelsen inte upptas till behandling. 

 

Vid förbundsstämman kan varje ansluten förening låta sig representeras av  

fyra ombud av vilka samtliga utövar föreningens rösträtt. Fullmaktsröstning är 

ej tillåten. 

  

Förbundsstämman är beslutsmässig med det antal ombud som är närvarande. 

Yttrande och förslagsrätt tillkommer förutom ombud jämväl ledamöter av 

förbundsstyrelsen, valberedning samt förbundets revisorer. 

 

All omröstning skall ske öppet, om röstberättigat ombud inte yrkar att 

omröstning skall verkställas med slutna sedlar. Alla frågor avgörs med enkel 

röstmajoritet. Vid lika röstetal vinner den mening som företräds av 

stämmoordföranden, om denne äger utöva rösträtt, annars genom lottning.  
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Varje val skall föregås av kandidatnominering. I händelse av sluten omröstning 

får röstsedeln inte uppta fler namn än antalet personer som skall väljas. 

Erhåller flera personer samma röstsiffror skall lottning verkställas.  

 

Vårens förbundsstämma hålls under april månad. Ärende som skall tas upp till 

behandling på vårens förbundsstämma skall vara inlämnat till 

förbundsstyrelsen före den 15 mars. 

 

Vid vårens förbundsstämma skall följande ärende förekomma:  

 

1. Upprop och fullmaktsgranskning.  

2. Val av ordförande for stämman.  

3. Val av sekreterare for stämman.  

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera  

     stämmans protokoll.  

5. Styrelsens årsberättelse  

6. Revisorernas berättelse .  

7. Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.  

8. Val av förbundsordförande for kommande verksamhetsår  

9. Val av tre styrelseledamöter på två år  

10. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter for ett år.  

11. Val av minst 2 ledamöter for valberedningen.  

12. Fastställande av arvoden.  

13. Handläggande av ärenden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till 

      förbundsstämman för avgörande eller eljest i stadgeenlig ordning 

      inkommit.  

14. Övriga ärenden (i ärenden, som behandlas under denna punkt kan 

      beslut ej fattas av stämman. Ärendena kan endast hänskjutas till 

      förbundsstyrelsen).  

 

Höstens förbundsstämma hålls under november månad. På stämman behandlas 

verksamhetsinriktning och övergripande budget för kommande verksamhetsår 

samt andra frågor som styrelsen lägger fram eller som aktualiserats av 

medlemmarna. Ärende som skall tas upp för behandling på höstens 

förbundsstämma skall vara inlämnat till förbundsstyrelsen före den 15 oktober. 
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§ 6 ANSLUTNINGS- OCH REPRESENTATIONSBESTÄMMELSER 

  

Organisation äger normalt inte rätt att erhålla självständigt medlemsskap i 

förbundet, om idrottsförening förut finns inom samma förvaltning eller bolag 

och denna förening är ansluten till förbundet. Förbundsstyrelsen kan dock 

medge dispens om särskilda skäl därtill föreligger.  

 

I av förbundet arrangerade mästerskapstävlingar äger endast medlemmar från 

anslutna föreningar rätt att deltaga. Medlem skall vara anställd inom 

Stockholms kommunförvaltning eller kommunalt bolag eller därifrån 

pensionerad.  

 

Övriga representations- och tävlingsbestämmelser framgår av 

"Representations- och tävlingsbestämmelser", som fastställs av 

förbundsstyrelsen.  

 

 
§ 7 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR  

 

Förbundets liksom de anslutna föreningarnas verksamhets- och räkenskapsår 

skall sammanfalla med kalenderår.  

 

Anslutna föreningars verksamhetsberättelser for det gångna verksamhetsåret 

skall vara inkomna till förbundsstyrelsen senast den 30 mars. 

 

  
§ 8 STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING  

 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om förbundets upplösning skall för att 

vara giltigt fattas av två på varandra följande förbundsstämmor, varav en skall 

vara ordinarie och den andra hållas tidigast en månad därefter. Sådant beslut 

skall vid var och en av dessa stämmor bland de närvarande ha samlat två 

tredjedels majoritet.  

 


