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1) Föreningen, dess syfte och verksamhet
§ 1.1 Föreningen är ideell.
§ 1.2 Föreningens namn är "Tärningen Avgör".
§ 1.3 Styrelsens säte är i Luleå.
§ 1.4 Föreningens syfte är att genom organiserad fritidsverksamhet främja intresset för sällskapsspel som
social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfiktspel.
§ 1.5 Föreningen är religiöst och politiskt obunden.
§ 1.6 Föreningen är ansluten till Sverok och uppfyller Sveroks krav på föreningar.

2) Medlemmar
§ 2.1 Medlem i föreningen är den som har betalt medlemsavgift för verksamhets¬året eller, om
medlemsavgiften är 0 kr, på ett otvetydigt sätt klargjort att denne vill bli medlem i föreningen. Detta
innebär att personen ifråga skriftligen ansökt om att bli medlem och lämnat erforderliga uppgifter för att
kunna föras in i medlemsmatrikeln. Medlemsavgiftens storlek bestäms av föreningen på årsmötet.
§ 2.2 Efter förslag från föreningens styrelse kan årsmötet, för att hedra personer, utse dem till
hedersmedlemmar i föreningen.
§ 2.3 Den som blir medlem i föreningen och som är under 26 år blir automatiskt medlem i
ungdomsavdelningen "TA ung". Alla medlemmar som är äldre än 25 år är medlemmar i huvudföreningen,
Tärningen Avgör. All administration av TA ung sköts av Tärningen Avgörs styrelse. Aktiviteterna i TA
ung tillhör Tärningen Avgör och sker tillsammans med föreningens övriga verksamhet.

3) Årsmötet
§ 3.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Endast medlemmar och revisorn har närvaro- och
yttranderätt under årsmötet. Mötet skall hållas minst en gång per år. Årsmötet skall om möjligt hållas i
februari. Förenings¬styrelsen bestämmer tid och plats för årsmötet och styrelsen bör undvika att lägga det
under en tentaperiod.
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§ 3.2 Under årsmötet har alla medlemmar rätt att närvara, yttra sig, ställa förslag och rösta. Personer som
är föreslagna i stadgemässiga val har rätt att närvara och yttra sig om val där de själva är föreslagna.
§ 3.3 Under årsmötet har varje medlem en röst. Röstning per post eller per fullmakt är inte tillåten.
§ 3.4 Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse och dagordning sänts till medlemmarna via e-brev och en
notering om mötet anslagits på föreningens hemsida senast två (2) veckor före mötet samt att minst fem
(5) av föreningens medlemmar deltar i årsmötet.
§ 3.5 Följande ärenden skall alltid behandlas av årsmötet:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden justerar protokollet
5. Mötets behörighet
6. Fastställande av dagordning
7. Adjungeringar
8. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
9. Ekonomisk berättelse för förra året
10. Revisorns berättelse för förra året
11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Stadgemässiga val
13. Fastställande av årets verksamhetsplan
14. Fastställande av årets budget
15. Fastställande av medlemsavgift
16. Motioner
17. Informationspunkter
18. Diskussionspunkter
19. Övriga frågor
20. Mötets avslutande
§ 3.6 Inför årsmötet har medlemmar rätt att lämna motioner. Motion skall ha inkommit till styrelsen
senast tre (3) veckor före årsmötet.
§ 3.7 Nomineringar till föreningsstyrelsen som inkommit till valberedaren skall skickas ut till
medlemmarna senast en (1) vecka före årsmötet. Under årsmötet kan också nomineringar ske på plats.
Frånvarande person kan nomineras endast om fullmakt för detta ges. Personer har rätt att avböja
nomineringar.
§ 3.8 Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet om stadgarna inte annat föreskriver. Nedlagda
röster räknas inte. Beslut som tas under övriga frågor måste fattas i konsensus. Vid lika röstetal har
mötesordföranden utslagsröst.
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§ 3.9 Årsmöte kan utlysas av styrelsen om denna beslutar det, eller om revisorn eller minst hälften av
medlemmarna kräver det. Kallelse och beslutsunderlag skall ha utsänts till medlemmarna senast två (2)
veckor i förväg. Det måste förfyta minst en (1) månad mellan årsmöten.

4) Styrelse
§ 4.1 På styrelsemöten äger endast medlem i styrelsen rösträtt. Vid frånvaro av ordinarie styrelsemedlem
övertags rösten av suppleanten. Endast föreningsmedlemmar och revisorn har närvaro- och yttranderätt.
Beslut som tas under övriga frågor måste fattas i konsensus.
§ 4.2 Kallelse och dagordning skall skickas ut per e-brev till medlemmarna och detta bör ske minst tre (3)
dagar före mötet.
§ 4.3 Styrelsen, som utses av årsmötet, skall utöver föreningens ordförande bestå av vice ordförande, kassör
samt sekreterare. Samma person kan inte ha mer än en av posterna i styrelsen. Dessutom kan mötet utse
upp till fem (5) ledamöter samt upp till tre (3) suppleanter som inte får inneha en ordinarie styrelsepost.
Valbar är medlem i föreningen. Styrelsen tillträder efter årsmötet.
§ 4.4 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelsemedlemmar är kallade, och minst två (2), däribland
räknas en korrekt kallad suppleant som ersättare för styrelsepost, är närvarande. Om kallelsen avsänts
senare än tre (3) dagar före mötet krävs att ytterligare en (1) styrelsemedlem är närvarande.
§ 4.5 Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten. Med detta menas föreningens medlemslista,
bidragsansökningar, medlemsvärvning och beslut som tas på styrelse- och årsmöten.
§ 4.6 Föreningens frma tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§ 4.7 Föreningens styrelse får fatta beslut om upp till 10,000 SEK av föreningens kapital för att gynna
medlemmarna och föreningens verksamhet. För summor över 10,000 SEK behövs ett beslut av ett
årsmöte.

5) Tjänstemän
§ 5.1 Årsmötet utser en (1) revisor. Revisorn granskar föreningens räkenskaper och handlingar. Revisorns
berättelse skall fnnas skriftligen tillhanda i samband med nästkommande årsmöte.
Valbar är myndig person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i styrelsen.
§ 5.2 Årsmötet utser en (1) till två (2) valberedare. Dennes/Dessas uppgift är att föra fram förslag på
personer till de av stadgarna föreskrivna valen.
Förslaget bör skriftligen vara föreningen tillhanda i samband med årsmötet.
Valbar är medlem i föreningen.
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6) Verksamhetsår
§ 6.1 Verksamhetsår för föreningen är 1:a januari till 31:a december.

7) Avstängning och uteslutning
§ 7.1 Medlemmar som bryter mot föreningens stadgar, skadar föreningens anseende eller motarbetar
föreningens syfte, kan avstängas med omedelbar verkan av styrelsen. Ärendet med den avstängda
medlemmen är en obligatorisk punkt på dagordningen vid nästa årsmöte. Antingen upphör
avstängningen eller så utesluts medlemmen från föreningens verksamhet. Vid detta möte har den aktuelle
personen yttranderätt.
Styrelsen eller årsmötet kan upphäva avstängning och uteslutning.

8) Stadgetolkning och stadgeändring
§ 8.1 Om dessa stadgars betydelse är oklar gäller styrelsens tolkning till dess att klargörande ändring
införts.
§ 8.2 Ändringar av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet på årsmöten.
Stadgeändring kan ske i de ärenden som uttryckligen angivits i möteshandlingarna, samt i de ärenden som
enhälligt årsmöte beslutat upptaga.
Vid ändring av paragraferna om ideell förening (§ 1.1), syfte (§ 1.4), stadgeändring (§ 8.2) eller upplösning
(§ 9.1), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels majoritet av två på varandra följande årsmöten,
med minst en (1) månads mellanrum.

9) Upplösning
§ 9.1 Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast till årsmötet och skall insändas skriftligt till
styrelsen senast tre (3) veckor innan årsmötet.
Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Föreningen kan inte upplösas så
länge minst fem (5) medlemmar motsätter sig upplösningen.
Vid upplösningen skall föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar gå till verksamhet
i enlighet med föreningens syfte. Hur detta skall ske beslutas på det sista årsmötet.
Till likvidatorer bör föreningens revisor samt en av årsmötet vald person utses. Likvidatorerna genomför
likvidationen.

