
STADGAR  
       
  
§1 Föreningens namn är Ostrobothnia Runners Club och hemorten är Kronoby 

kommun. 
  
§2 Föreningens syfte är att befrämja och sprida intresset för uthållighetsidrotten 

särskilt springet som hobby. För att fullgöra sitt syfte ordnar föreningen 
träningar, tävlingar, seminarier och deltar i tävlingar i Finland och utomlands. 
Föreningen ordnar åt sina medlemmar resor till tävlingar i hela världen. 
Föreningen stöder sin verksamheten genom att uppbära medlemsavgifter, kan 
ordna lotterier och basarer, motta donationer och testamenten. Föreningens 
ändamål är inte att uppnå vinst eller ekonomisk fördel åt de medverkande. 

  
§3 Till medlem i föreningen upptas en person som godkänns av styrelsen och som 

förbinder sig att betala den årliga medlemsavgiften. Avgiften ska betalas på av 
styrelsen bestämd tidpunkt.  

  
§4 En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta 

hos styrelsen. Styrelsen kan utesluta den som inte betalar medlemsavgiften. 
  

§5 Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningens årsmöte. 
  
§6 Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Styrelsen väljs på årsmötet till

ett år i gången. Styrelsen består av ordförande och fyra ordinarie 
medlemmar och 2 suppleanter. Styrelsen väljer inom sig viceordförande, 
sekreterare och kassör. 
Ordföranden sammankallar styrelsen vid behov eller om minst två medlemmar

 önskar det. Styrelsen är beslutför då minst  hälften utöver ordförande eller
 viceordförande är närvarande. 
  
§7 Föreningens namn tecknas av ordförande eller sekreterare var för sig eller två 

styrelsemedlemmar tillsammans. 
  
§8 Föreningens räkenskapsperiod är 1.11. - 31.10. Bokslutet jämte nödvändiga 

handlingar och styrelsens årsberättelse skall        överlämnas till revisorerna 
senast tre veckor före årsmötet. Revisorerna skall ge sitt utlåtande skriftligen till 
styrelsen senast två veckor före årsmötet. 
  

§9 Föreningen sammanträder årligen till årsmöte i december. Föreningsmöten 
sammankallas av styrelsen. 

  
§10 Kallelse till årsmötet sker skriftligt till medlemmarna minst 7 dagar före mötet. 
§11 Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden: 

1.      mötet öppnas 
2.      val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare 



3.      mötets laglighet och beslutförhet konstateras 
4.      föredragningslistan för mötet godkänns     

 5.   bokslutet, årsberättelsen och revisionsberättelsen presenteras  
6   bokslutet fastställes beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen ochandra    
ansvarsskyldiga  
7.  verksamhetsplanen,  budgeten samt medlemsavgiftens storlek fastställes-  
8.   val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen 
9.      val av en revisor och hans suppleant 
10. behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.  
En medlem har rätt att göra initiativ rörande föreningens verksamhet. 

 Initiativen behandlas på årsmötet och ska inlämnas till styrelsen senast 30 dagar
 före mötet. 
  

§12 Vid upplösning av föreningen besluter medlemmarna vid ett föreningsmöte som        
fattar beslutet om upplösningen om hur tillgångarna ska användas för att stöda 
idrotten i Nedervetil. 

  
 


