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Stadgar 

För fotbollsföreningen IF Brommapojkarna (nedan kallad BP) org.nummer 802004-2134. 
Bildad den 13 april 1942. Föreningen har sin hemort i Stockholm med postadress i Vällingby. 
Stadgarna reviderade senast 2020-XX-XX. 

1 kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§1 Ändamål 
Föreningens ändamål är att erbjuda glädje, utbildning och utveckling genom organiserad fotboll. 
Fotbollsverksamheten består av barn-, ungdoms- och vuxenverksamhet samt elitfotboll. Före-
ningens akademi ska bedriva en ledande elitförberedande verksamhet. I BP ges alla möjlighet att 
växa – fysiskt, psykiskt samt socialt och kulturellt. Föreningen ska bidra till samhället med ett 
socialt ansvarstagande arbete. 

Föreningen ska verka för en jämställd och jämlik fotbollsverksamhet. Det ska speglas i samman-
sättning och representation i styrelse, valberedning och kommittéer, samt bland ledare, funktio-
närer och anställda. BP ska sträva efter att föreningens medlemmar ska få inblick i och förståel-
se för verksamheten och att fler medlemmar ska bli delaktiga i föreningens arbete. 

§ 2 Endast ordinarie årsmöte får ändra dessa stadgar. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet 
avgivna röster stöder beslutet. 

§ 3 Utöver dessa stadgar gäller BP-mallen, som är ramverket för föreningens verksamhet. Dess-
utom gäller Svenska Fotbollförbundets (SvFF) stadgar, föreskrifter, anvisningar och tävlingsreg-
lementen. Föreningen ska se till att nämnda dokument finns tillgängliga för medlemmar och 
allmänhet. 

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från 
årsmötet till och med årsmötet påföljande år. 

§ 5 I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till 
bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta protokoll från årsmötet samt revi-
sionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart delges Stockholms Fot-
bollförbund och SvFF. 

2 kap MEDLEMSSKAP 
§ 1 Medlemskap i BP beviljas av styrelsen, eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten 
till, efter ansökan och betald medlemsavgift, vilken fastställs av årsmötet. Ansökan om med-
lemskap får endast avslås om det kan misstänkas att den sökande kommer att motarbeta före-
ningens intressen. Beslut om avslag ska fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får per-
son på förslag av styrelsen eller enskild medlem utnämnas till ständig medlem eller hedersmed-
lem i BP. 

§ 2 Medlem 
• har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas av föreningen, 
• har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt (från året personen fyller 16 år) vid årsmöte, 
• har rätt till fortlöpande information om föreningens verksamhet, 
• ska respektera föreningens stadgar samt beslut som har fattas av föreningen,  
• ska följa föreningens ramverk som beskrivs i BP-mallen, 
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Medlems personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR. Personuppgifter sparas i två år efter att 
medlem lämnat föreningen. Dock kvarstår spelarstatistik över tid. 

§ 3 Medlem ska betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Medlem i BP har rätt att 
delta i föreningens fotbollsverksamhet under former som är vedertagna inom idrottsrörelsen för 
aktiva och supportrar. Medlemsavgift till föreningen ska vara betald för innevarande år för att få 
vara med i den aktiva verksamheten. Hedersmedlem samt av årsmötet utnämnd ständig med-
lem är befriad från avgifter. 

§ 4 Medlem som vill lämna BP ska skriftligen anmäla detta till föreningen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat sin medlemsavgift under två på-
följande år har därigenom begärt utträde ur föreningen. 

§ 5 Medlem i BP får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att be-
tala medlemsavgift till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller up-
penbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas slutligen av styrelsen. 
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig.  

Medlem ska ha minst 14 dagar på sig att yttra sig efter att hen fått beskedet i skriftlig form. I be-
slut om uteslutning ska skälen redovisas och vad den uteslutna ska bemöta vid överklagande av 
beslutet. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutna enligt reglerna i Riksidrottsför-
bundets (RF) stadgar.  

3 kap MÖTEN 
§ 1 Ordinarie årsmöte 
Årsmöte hålls före mars månads utgång. Extra årsmöte hålls när så erfordras. Styrelsen be-
stämmer tidpunkt och plats för möte. Inbjudan till ordinarie årsmöte ska kommuniceras till med-
lemmarna senast den 31 december. Motion från medlem ska inlämnas till styrelsen senast fyra 
veckor före årsmötet. Skriftlig kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till samtliga 
medlemmar senast fyra veckor före mötet.  

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisionsberättelser, verksamhetsplan, 
budget, styrelsens förslag, inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens 
förslag till ny styrelse och revisor ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före 
årsmötet. I kallelsen anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

§ 2 Rösträtt har samtliga medlemmar som under kalenderåret fyller 16 år eller är äldre, och som 
senast den 31 december föregående kalenderår betalat medlemsavgift, samt hedersordförande, 
hedersledamot och utnämnd ständig medlem. Röstning med fullmakt får förekomma genom att 
en röstberättigad medlem som ombud röstar för en ej närvarande röstberättigad medlem. Om-
budet får endast företräda en (1) medlem genom fullmakt. En medlem som inte har rösträtt har 
yttrande- och förslagsrätt. 

§ 3 Årsmötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mö-
tet. 

§ 4 Vid årsmötet förekommer följande ärenden: 
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1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet  
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 
3. Fastställande av dagordning 
4. Val av ordförande samt sekreterare på mötet  
5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare 
6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verk-
samhetsåret 
7. Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  
9. Fastställande av avgift för medlem och ständig medlem samt övriga avgifter för nästkom-
mande år 
10. Beslut om verksamhetsplan och budget 
11. Behandling av förslag, motioner och propositioner 
12. Val av 
a) föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år: 
b) övriga styrelseledamöter på ett eller två år:  
c) auktoriserad revisor jämte suppleant för en tid av ett år, varav en ska vara sammankallande 
samt förtroendevald revisor/valberedningssamordnare för en tid av ett år  
d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska vara sammankallande. No-
minering till valberedningen kan föreslås av medlemmar på årsmötet 
13. Mötets avslutande. 

§ 5 Extra årsmöte  
Styrelsen får vid behov kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Vidare är styrelsen 
skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, 
eller när det begärs av minst 1/5 av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrel-
sen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta. 

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast 14 dagar före mötet till medlem-
marna samt kommuniceras via föreningens kanaler. Vid extra årsmöte ska endast de frågor be-
handlas som föranlett mötet. Om rösträtt på extra årsmöte gäller vad som står i 3 kap § 2. 

§ 6 Beslut och omröstning  
Beslut fattas med acklamation (dvs med ja- eller nejrop) eller med omröstning (om sådan be-
gärs). Med undantag för de i 1 kap 2 § nämnda fall avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel 
majoritet. Med enkel majoritet avses flest erhållna röster. Omröstning sker öppet. Dock ska per-
sonval ske med slutna sedlar, utom då antalet nominerade kandidater är detsamma som antalet 
platser som ska tillsättas.  

Vid omröstning som avser personval, gäller för att en person ska bli vald, att hen i den första 
omröstningen stöds av en absolut majoritet av de avlagda rösterna (hälften av rösterna plus en). 
Om valet inte kan avgöras med utgångspunkt från detta ska en andra omröstning genomföras, i 
vilken valet avgörs med enkel majoritet (flest erhållna röster).  

Om den andra omröstningen slutar med lika röstetal, ska en tredje omröstning genomföras, i vil-
ken valet avgörs med enkel majoritet. Vid händelse av lika röstetal i den tredje omröstningen av-
gör lotten.  

Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföran-
den.  
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Beslut bekräftas med klubbslag. 

§ 7 Valbarhet  
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare 
inom föreningen får inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till 
revisor, revisorssuppleant eller förtroendevald revisor i föreningen.  

4 kap STYRELSEN  
§ 1 Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningen. Den ska – inom ramen för gällande lagar och reg-
ler – verka för BP:s bästa och tillvarata medlemmarnas intressen. 

§ 2 Styrelsens uppgift är att 
• årligen revidera bindande regler och BP-mallen, 
• verkställa och följa upp av årsmötet fattade beslut, 
• övergripande planera verksamheten och strategiskt utveckla föreningen, 
• ansvara för och säkerställa förvaltning av föreningens medel, 
• förbereda och genomföra årsmötet, 
• säkerställa att fotbollsverksamheten utvecklas enligt föreningens ändamål (se 1 kap 1§), 
• säkerställa att medlemmarna löpande får information om föreningens verksamhet och styrel-

sens beslut. 

§ 3 Styrelsen består av ordförande och minst sju dock högst nio övriga ledamöter. Styrelseleda-
möter väljs av årsmötet för den tid som står i 3 kap 4 § bland föreningens röstberättigade med-
lemmar. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar 
som behövs. Ordförande eller vice ordförande får inte samtidigt vara kassör. Styrelsen får kalla 
enskild person till adjungerad ledamot enligt RF:s stadgar. Frågan om valbarhet till styrelsen be-
skrivs i 3 kap 7 §. 

§ 4 Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelsele-
damöter gemensamt eller av styrelsen särskild utsedd person. 

§ 5 Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst fyra styrelseledamöter så bestämmer. 
Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst fyra av 
dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslags-
röst. Vid sammanträde ska protokoll föras. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. 

§ 6 Ordföranden leder styrelsen, dess förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl före-
ningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföran-
den förhinder träder vice ordförande in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna 
internt inom styrelsen och detta ska protokollföras. 

5 kap VALBEREDNING 
1 § Sammansättning  
Valberedningen ska bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valbered-
ningen bör bestå av kvinnor och män. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller 
om minst två ledamöter så bestämmer.  

2 § Uppgifter 
Valberedningen ska  
• förbereda valen inför årsmötet, 
• fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete,  
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• senast tre månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandat går ut, om de vill kandidera för 
nästa mandatperiod,  

• informera medlemmarna om eventuella avsägelser,  
• upplysa medlemmarna om att de kan komma in med förslag på andra kandidater, 
• senast två veckor före ordinarie årsmöte meddela sina förslag. 

Valberedningen arbetar på uppdrag av årsmötet och får inte röja vad de i denna egenskap får 
kännedom om. 

3 § Val av valberedning  
För att underlätta processen vid val av valberedning ska föreningens förtroendevalda revisor 
hantera valberedningsfrågor. Det är den förtroendevalda revisorns uppgift att ta emot och pre-
sentera förslag till valberedning inför och under årsmötet. 

6 kap REVISION 
§ 1 Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda re-
visorerna. Årsmötet väljer en auktoriserad revisor jämte en suppleant samt en förtroendevald 
föreningsrevisor.  
 
Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlö-
pande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. 
Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna 
tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och 
räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna 
revisionsberättelse. 

7 Kap UPPLÖSNING 
§ 1 För upplösning av föreningen krävs beslut av ordinarie årsmöte med minst 2/3 av antalet av-
givna röster.  

I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till 
ett bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar ska arkive-
ras. Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt re-
visionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till Svenska Fot-
bollförbundet. 
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