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KAPITEL 1    ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
§ 1 Uppgift 
MAIF, stiftad 1904-02-22, skall enligt dessa stadgar genom utövning av idrott och friluftsliv 
verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran, deltagande i 
tävlingsverksamhet enligt RF:s reglementen samt verka för främjande av god kamrat- och 
idrottsanda. Bedriva bordtennisverksamhet, boxningsverksamhet, Cheerleadingverksamhet 
Curlingverksamhet, fotbollsverksamhet, gymnastikverksamhet, ishockeyverksamhet, 
konståkningsverksamhet, skidverksamhet, Skidskytteverksamhet, innebandyverksamhet, 
parasportsverksamhet, orienteringsverksamhet, styrkelyftsverksamhet och 
tyngdlyftningsverksamhet. 
 
 
§ 2 Medlemskap 
Till medlem kan varje person upptagas som löser gällande medlemskort mot fastställd avgift. 
 
 
§ 3 Stadgar 
MAIF:s stadgar skall följa de av Norrbottens Idrottsförbund (NIF) antagna stadgarna. Ändring 
eller tillägg till MAIF:s stadgar får beslutas av årsmötet eller extra inkallat möte, med 
anledning till mötet angivet i kallelsen. Beslut om upplösning av MAIF skall innehålla 
föreskrifter om användning av föreningens tillgångar för bestämt idrottsfrämjande ändamål 
och skall omedelbart delgivas NIF genom bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets 
protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse, balans- och resultaträkning. 
För beslut om stadgeändringar och föreningens upphörande krävs bifall av minst 2/3 av 
antalet avgivna röster vid mötet. 
 
 
§ 4 Beslutande organ 
MAIF:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och föreningens styrelse. 
 
 
§ 5 Verksamhetsår och räkenskapsår 
MAIF:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 maj t.o.m 30 april. Under 
verksamhetsåret skall före mars månads utgång avhållas vårmöte/verksamhetsmöte där 
budget och sektion väljs för sommarsektionerna och styrelsen framlägger policy och mål för 
verksamheten. Med de ge direktiv för kommande årsmöte och budget. 
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KAPITEL 2 ÅRMÖTET 
 
§ 6 Sammansättning och beslutsmässighet 
Årsmötet och extra årsmöte är MAIF:s högsta beslutande organ. 
 
§ 7 Yttrande och förslagsrätt m.m 
Yttrande och förslagsrätt vid årsmötet tillkommer förutom medlemmar, motionär i vad avser 
egen motion samt valberedning i ärenden som rör valberedningens arbete. 
Yttranderätt tillkommer NIF:s representant, MAIF:s arbetstagare och med mötets enhälliga 
samtycke annan närvarande, såsom hedersordförande eller hedersledamot. 
 
§ 8 Kallelse m.m 
Årsmöte hålls årligen så snart som möjligt efter bokslutet, dock senast före utgången av 
oktober månad, på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen 
genom personlig kallelse och/eller genom kungörelse i ortstidningarna minst två dagar före 
mötet. Föredragningslista jämte förvaltnings- och revisionsberättelse översändes till 
sektionsordförandena senast 8 dagar före mötet. 
 
§ 9 Rösträtt 
Rösträtt tillkommer medlem som erlagt medlemsavgift senast en månad före årsmötet och 
som under året uppnår en ålder av lägst 15 år, ständiga ledamöter och hedersledamöter. 
Rösträtt får ej utövas med fullmakt. För att ha rösträtt på årsmötet skall man vara 
registrerad medlem minst en månad före datumet för årsmötet. 
 
§ 10 Ärenden vid årsmötet 
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: 
1. Medlemsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet. 
2. Fastställande av föredragningslista för mötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande. 
4. Val av ordförande för mötet. 
5. Val av sekreterare för mötet. 
6. Val av två protokolljusterare samt erforderligt antal rösträknare. 
7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse: 
     a) Styrelsens och sektionernas verksamhetsberättelser för närmast föregående år. 
     b) Styrelsens förvaltningsberättelse för närmast föregående år. 
     c) Revisorernas berättelse för närmast föregående år. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning. 
9. Val av ordförande i MAIF, tillika ordförande i MAIF-styrelsen för en tid av ett år. 
10. a) Val av tre (3) övriga ledamöter för en tid av två år. 
       b) Val av en suppleant till styrelsen för en tid av två år. 
       c) Val av sektionsstyrelser. 
       d) Val av kommittéer. 
       e) Val av klubbmästare eller annan adjungerande ledamot. 
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11. Val av två revisorer jämte två siffergranskare, som samtidigt är revisorssuppleanter. 
       Vid detta val får ej styrelsen deltaga i valet. 
12. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år. 
13. Behandling av förslag till MAIF:s verksamhetsplan. 
 
14. Behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i § 11, samt av            
       MAIF:s styrelsen förslag. 
15. Förslag på medlemsavgift och avgift för ständig medlem. 
16. förslag på arvoden till styrelsen och revisorer. 
 
§ 11 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet 
Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar 
före mötet. 
 
§ 12. Extra årsmötet 
Styrelsen får sammankalla extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslistan 
upptagna ärenden avgöras. Kallelse skall ställas till medlemmarna minst 8 dagar före detta 
årsmöte eller kungöres via annons. 
 

KAPITEL 3  MAIF-STYRELSEN 
 
§ 13 Sammansättning, kallelse och beslutsmässighet 
Styrelsen är, när årsmötet inte är samlat, MAIF:s beslutande organ. 
Styrelsen består av ordförande samt sex (6) övriga ledamöter, valda enligt § 10, punkterna 9 
och 10. (Härutöver får den hos MAIF anställda personalen utse en ledamot och personlig 
suppleant). 
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare samt kassör. 
Styrelsen utser ett verkställande arbetsutskott (AU) om 3 personer där anställd kanslist 
adjungeras. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Den är beslutsmässig när 
samtliga ledamöter kallas, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Om 
ordförande finner erforderligt, kan brådskande ärenden avgöras vid telefonsammanträde. 
Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande styrelsemötet. 
 
 
§ 14 Åliggande 
       1.  Verkställa årsmötets beslut. 
       2.  Företräda MAIF i samarbetet med myndigheter och organisationer. 
       3.  Stimulera sektionsarbetet, ungdoms- motions-, tävlings- och utbildnings- 
            Verksamheten. 
       4.  Handha och ansvara för MAIF:s anläggningar, material och medel. 
       5.  Upprätta förvaltnings- och verksamhetsberättelse för varje räkenskaps- och 
            Verksamhetsår, samt övrigt bereda de ärenden som skall föreläggas årsmötet. 
       6.  Förelägga årsmötet MAIF:s verksamhetsplan. 
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       7.  Verkställa en rättvis fördelning av medel, som kan stå till MAIF:s förfogande, 
            Bland MAIF:s sektioner. 
       8.  Vid behov kalla sektionerna till överläggningar. 
       9.  Bestämma om organisation och tjänster vid MAIF:s kansli och anställa MAIF:s 
             Arbetstagare för övrig verksamhet. 
       10. Föra protokoll och erforderliga böcker, notera insatser bland ledare och aktiva 
              För utmärkelser och liknande, samt sköta löpande ärenden i övrigt. 
§ 15 Arbetsår 
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från MAIF:s årsmöte till och med nästkommande 
MAIF:s årsmöte. 
 

KAPITEL 4 REVISORER OCH REVISION 
 
§ 16. Det åligger MAIF:s revisorer 
att granska föreningens samt sektionernas verksamhet, förvaltning och räkenskaper. 
 

KAPITEL 5 VALBEREDNING 
 
§17 Sammansättning 
Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet 
övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Valberedningen sammanträder när 
ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. 
 
§ 18 Åliggande 
Valberedningen skall senast sex (6) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår 
vid verksamhetsårets slut om de vill kandidera för nästa mandat tid. Senast fem (5) veckor 
före mötet skall valberedningen meddela sektionsstyrelserna uppgift på den som står i tur 
att avgå och namnen på den som avböjt återval. 
 
§ 19 Förslagsrätt 
Sektionsstyrelser och medlemmar får senast fyra (4) veckor före mötet avge förslag på 
personer för val av funktioner enligt § 10, punkterna 9. 10 och 11. 
Valberedningen skall senast två (2) veckor före årsmötet tillställa sektionsstyrelserna sitt 
förslag. 
 
§ 20 Kandidatnominering 
Innan kandidatnomineringen börjar vid årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag 
beträffande varje val som skall förekomma enligt § 10, punkterna 9-11. 
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KAPITEL 6 MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT 
 
§ 21 Årsavgift 
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek bestämmes vid MAIF:s årsmöte § 10, punkt 15. 
Ständig medlem erlägger en engångsavgift som fastställs vid MAIF:s årsmöte § 10, punkt 15. 
Hedersledamot väljes vid allmänt möte minst ¾ majoritet. Förslagsrätt och rösträtt, se § 7 
och § 9. 
Hedersledamot är befriad från medlemsavgift. Medlemskortet är personligt. 
 
 

KAPITEL 7 DELTAGANDE I TÄVLINGAR OCH UPPVISNINGAR 
 
 
§ 22 Representation 
Medlem får endast representera MAIF och deltaga vid tävlingar och uppvisningar efter 
beslut och anmälning av styrelsen eller aktuell sektion. Medlem får endast deltaga i tävling 
och uppvisning som sanktionerats av aktuellt specialidrottsförbund. Om medlem 
representerar föreningen utan sektionens medgivande, och på något sätt bryter föreningens 
policy kan vederbörande uteslutas ut föreningen. 
 
 
§ 23 Droger, doping 
MAIF:s medlemmar är förbjudna att i samband med träning, tävling och uppvisning nyttja 
några av de preparat som är förbjudna av Riksidrottsförbunden. Medlem som bryter mot 
detta uteslutes ur föreningen och ev. ekonomisk ersättning från föreningen upphör. 
 
 
§ 24 Medlemmar som ej följer MAIF:s stadgar 
Medlem som ej erlagt fastställd medlemsavgift eller på annat sätt brutit mot av föreningens 
fastställda stadgar eller grovt skadat föreningen och deras verksamhet via förtal om 
föreningens verksamhet och brutit mot dess policyregler som har upprättats av föreningens 
styrelse eller sektioner kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. För att av styrelsen fattat 
beslut skall gälla fordras 2/3 majoritet vid beslutstillfället. 
Frågan om uteslutning av medlem får ej beslutas förrän medlemmen fått tillfälle att inför 
styrelsen få yttra sig om fallet. 
Medlem äger rätt att överklaga styrelsens beslut enligt Riksidrottsförbundets stadgar. 
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KAPITEL 8 SEKTIONER OCH KOMMITTÉER 
 
§ 25 Sektionsverksamhet 
Den idrottsliga verksamheten leds av respektive sektion. Sektionsledningen väljes vid 
årsmötet § 10, punkt 10 c. 
Sektionsstyrelsen åliggande är: 
Att leda medlemmarnas träning 
Att genomföra klubbmästerskap och protokollföra dessa 
Att anmäla medlemmarna till tävlingar i enlighet med beslutad verksamhetsplan. I  
 Övrigt anmäla till representation i samråd med styrelsen. 
Att genomföra och redovisa fritidsaktiviteter för erhållande av förekommande 
 Bidrag. 
Att upprätta en verksamhetsplan innefattande även inkomst- och utgiftsstat. 
 Avvikelser får endast ske efter styrelsebeslut. 
 
§ 26 Kommittéer 
Kommittéstyrelser väljes vid årsmötet enligt § 10, punkt 10 d. Kommittéer ansvarar i samråd 
med styrelsen för aktuell verksamhet. 

Malmberget 2022-06-15 


