
Stadgar för Svenska Juggerförbundet 
 

§1 Föreningen 

Föreningens namn är Svenska Juggerförbundet, förkortning Sjufo. 

Föreningens verksamhetsområde är Sverige. 

Föreningen har sitt säte i Umeå. 

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende. 

Föreningens syfte är att vara en samlingspunkt och ett nätverk för lag, föreningar eller enskilda 
personer som spelar eller är intresserade av sporten jugger. 

Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och 
förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den. 

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december. 

 

§2 Att bli medlem 

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar. 

Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen. 

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en 
medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara betald för att en person ska 
räknas som medlem. 

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmötet och kunna 
väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och 
regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar 
med respekt. 

 

§3 Att sluta vara medlem 
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut. 

En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till styrelse. Då räknas inte 
personen som medlem längre. 

1 



En medlem som missköter sig kan bli avstängd av styrelsen. Nästa årsmöte måste då besluta om 
medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att delta på årsmötet, och får 
rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning. 

 

§4 Styrelsen 
Styrelsen har ansvar för föreningens ekonomi, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det 
som bestäms på årsmötet blir gjort. 

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort årsmötet är slut. 

Valbar är person som är medlem i föreningen. Styrelsen består av minst tre (3) personer; 
ordförande, sekreterare och kassör. Utöver det, upp till lika många ledamöter samt suppleanter 
som antal regioner. 

Om en ledamot för en region inte tillsätts kan det istället tillsättas en extra suppleant ur valfri 
region. Dessa extra suppleanter numreras av årsmötet. 

Ordförande, kassör och sekreterare räknas ej in som ledamot för regioner. Dessa bör ej agera 
som representant för den region de kommer från, utan som representant för Sverige i helhet.  

Två av styrelsen utsedda styrelseledamöter är behöriga att teckna föreningens firma, kassören 
ska vara en av dessa. Dessa ska vara myndiga. 

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. Suppleanter har endast rösträtt vid 
bortfall av ordinarie ledamöter. Vid bortfall av ordinarie ledamot samt ordinarie suppleant under 
styrelsemöte tillfaller rösträtt extra suppleanter i numrerad ordning. 

I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två 
gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något 
förslag räknas inte. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade, och minst hälften är närvarande. 
Kallelse bör göras senast en vecka före styrelsemötet. 

 

§5 Regioner 

Sverige delas upp i regioner. Dessa regioner bestäms och anpassas på årsmötet samt korrigeras 
därefter.  

○ Norra Norrland  
Lappland, Norrbotten, Västerbotten. 

○ Södra Norrland  
Jämtland, Ångermanland, Medelpad, Härjedalen, Hälsingland. 

○ Svealand  
Dalarna, Gästrikland, Värmland, Västmanland, Uppland, Närke, Södermanland. 
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○ Götaland  
Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Östergötland, Halland, Småland, Öland, Gotland, 
Blekinge, Skåne. 

 

§6 Regelverk 
Regelverket hanteras av styrelsen och kan utfärdas samt publiceras av dem. Detta regelverk 
gäller på alla matcher och turneringar som genomförs i Svenska Juggerförbundets namn. 

Ändringar av regelverket kan endast ske på årsmötet. Ändringar av regelverket ska komma in 
som motioner till årsmötet. Regelverket bör uppdateras snarast efter varje årsmöte. 

Regelverket får ändras av styrelsen när det gäller språkfel och formuleringar. Styrelsen ansvarar 
för att informera om ändringar. 

Vid otydligheter kring reglerna har styrelsen tolkningsrätt. 

 

§7 Revisorer 
Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte. 

Föreningen ska ha en eller två revisorer. Har föreningen två revisorer ska en sammankallande 
utses. 

De som sitter i styrelsen kan inte väljas till revisor. 

Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen. 

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna det underlag de behöver för att fullgöra sitt uppdrag 
senast fem (5) veckor före årsmötet.  

Revisorerna ska tillhandahålla styrelsen en preliminär revisionsberättelse senast tre (3) veckor 
före årsmötet.  

 

§8 Valberedning 
Föreningen kan ha en valberedning. 

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet. 

Endast medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning. 

Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter. 

Om en valberedning väljs, så måste den presentera en val-tårta på årsmötet. 
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§9 Årsmöte 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet ska hållas tidigast 15 oktober och 
senast 31 december varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

För att årsmötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar kallas personligen eller skriftligen 
minst sex (6) veckor i förväg. Kallelsen ska innehålla tid, plats, förslag på dagordning och 
information om motionsläggning. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan årsmötet 
vara giltigt även om kallelsen kommit senare än sex (6) veckor innan årsmötet. 

Inför årsmötet har medlemmar rätt att lämna motioner. Eventuella motioner ska ha inkommit 
senast fyra (4) veckor före årsmötet.  

Årsmöteshandlingarna ska ha sänts till medlemmarna senast två (2) veckor före årsmötet.  

Vid årsmötet har föreningens medlemmar, övriga närvarande och gäster rätt att närvara, yttra sig 
och ställa förslag. 

Alla medlemmar som deltar på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som 
fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget 
inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får 
slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte. 

Avgående styrelse har ej rösträtt i frågan om ansvarsfrihet.  

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte: 

1. ) mötets öppnande 
2. ) beslut om mötets behörighet  
3. ) fastställande av röstlängd 
4. ) val av mötets ordförande 
5. ) val av mötets sekreterare 
6. ) val av minst två justerare 
7. ) styrelsens redovisning av gångna årets verksamhet 
8. ) styrelsens redovisning av gångna årets ekonomi 
9. ) redovisning av revisionsberättelse 
10. ) beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
11. ) motioner 
12. ) val av regioner 
13. ) beslut om årets verksamhetsplan 
14. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift 
15. ) val av årets styrelse 

15.1. ) val av ordförande 
15.2. ) val av kassör 
15.3. ) val av sekreterare 
15.4. ) val av ledamöter samt suppleanter 
15.5. ) val av extra suppleanter (vid uteblivna val av ledamöter) 

16. ) val av årets revisor 
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17. ) val av årets valberedning 
18. ) mötets avslutande 

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen 
hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för 
extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på 
mötet. 

 

§10 Ändring av stadgarna 

Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedelars majoritet av två på varandra 
följande ordinarie årsmöten. Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i 
årsmöteshandlingarna, eller i de ärenden som årsmötet enhälligt beslutat. Vid ändring av 
paragrafen om Regioner (§5), krävs endast beslut med två tredjedelars majoritet på årsmötet. 

 

§11 Upplösning 

Förslag om föreningens upplösning får endast hanteras på ordinarie årsmöte och ska insändas 
skriftligt innan årsmötet, senast 1 september. Föreningen kan inte upplösas så länge minst tre (3) 
personer motsätter sig upplösning. Vid upplösning ska föreningens tillgångar realiseras och 
skulder betalas. Efter detta skiftas kvarvarande tillgångar till föreningens regioner i lika delar eller 
går till ett av årsmötet bestämt ändamål. Årsmötet bör utse föreningens revisorer till likvidatorer. 
Likvidatorerna genomför likvidationen. 

 

5 


