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2017 bildas Västra Götalands Idrottsförbund genom sammanslagning av
Västergötlands Idrottsförbund och Västsvenska Idrottsförbundet
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Stadgar för VGIF
1

Kap Allmänna bestämmelser

1 § Uppgift
Västra Götalands Idrottsförbund (VGIF), med hemort Göteborg, har till uppgift att, enligt
dessa stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, handha för idrottsrörelsen gemensamma
angelägenheter inom VGIF:s geografiska gränser. VGIF ska också arbeta i enlighet med RFstämmans och Riksidrottsstyrelsens (RS) beslut.
VGIF äger och förvaltar bolaget Idrottens Spel i Göteborg AB.
2 § Sammansättning
VGIF omfattar de föreningar som är medlemmar i till RF anslutna specialidrottsförbund (SF),
och som har sin hemvist inom VGIF:s geografiska gränser.
3 § Verksamhetsområde
VGIF:s verksamhet utövas inom RF-distrikt, som enligt 9 kap. 2 § RF:s stadgar omfattar
Västra Götalands län.
4 § Stadgar
Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av VGIF-stämma och ska godkännas av
Riksidrottsstyrelsen (RS).
För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.
5 § Beslutande organ
VGIF:s beslutande organ är stämma, extra stämma och styrelse.
Styrelsen ska utse delregionala idrottsråd (organiserade i fyra geografiska områden;
Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg).
Styrelsen får tillsätta särskilda organ, lokala enheter, för ledning av speciella verksamheter
inom styrelsens arbetsområde.
6 § VGIF:s verksamhets- och räkenskapsår
VGIF:s verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m.
den 31 december samma år.
7 § Sammansättning av kommittéer m.m.
VGIF ska verka för att kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att jämställdhet
mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.
Jämställdhet ska också eftersträvas i delegationer för sådan organisation där fler än en person
ska ingå.
8 § Firmateckning
VGIF:s firma tecknas av styrelsen eller, om den så beslutar, av två styrelseledamöter
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
9 § Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF, SF eller RF får inte väckas
vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 8 § RF:s
stadgar.

3(8)

10 § Utnämning av hedersordförande och hedersledamot
VGIF:s stämma får på förslag av styrelsen utse enskild ledamot till hedersordförande eller
hedersledamot i styrelsen.

2 Kap

VGIF-stämma

1 § Tidpunkt och kallelse
VGIF-stämman, som är VGIF:s högsta beslutande organ, hålls årligen före utgången av april
på dag som styrelsen bestämmer.
Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året
före stämman.
Kallelse jämte förslag till föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser,
revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna
motioner med styrelsens yttrande, ska av styrelsen senast tre veckor före stämman tillställas
ombud och specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom VGIF:s geografiska gränser, samt ska
finnas tillgängliga för SDF och föreningarna senast tre veckor före VGIF-stämman.
2 § Förslag till ärenden att behandlas vid VGIF-stämman
Förslag till ärenden att behandlas vid stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den
15 januari stämmoåret.
Rätt att inge förslag tillkommer förening inom VGIF:s geografiska gränser och SDF inom
distriktet.
3 § Sammansättning och beslutsförhet
VGIF-stämma består av ombud för föreningar inom VGIF:s geografiska gränser. Ombuden
utses antingen genom beslut på respektive SDF-stämma eller, där SDF saknas eller omfattar
ett större geografiskt område än VGIF:s, direkt av respektive SF:s medlemsföreningar inom
distriktet.
Ombud får representera endast en specialidrott/motsvarande och får inte ha mer än en röst.
Ombud får inte vara ledamot av styrelsen eller arbetstagare hos VGIF/SISU VG eller
annat SISU-distrikt, FS, RF eller DF.
VGIF-stämma är beslutför med det antal ombud som deltar i stämmans beslut.
Representanter för föreningar äger rätt att närvara.
4 § Rösträtt
Rösträtten vid VGIF-stämma bestäms genom röstlängd som har upprättats av RF årligen före
den 1 februari. Röstlängden gäller oförändrad till dess nya röstlängd erhållits.
5 § Ärenden vid VGIF-stämman
Vid ordinarie distriktsstämma ska följande ärenden förekomma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

fastställande av röstlängd för stämman,
fastställande av föredragningslista för stämman,
fråga om stämmans behöriga utlysande,
val av ordförande för stämman,
val av sekreterare för stämman,
val av två protokollsjusterare samt erforderligt antal rösträknare,
behandling av
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a) styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut,
b) revisionsberättelse samt lekmannarevisorernas granskningsrapport för senaste
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

verksamhets-/räkenskapsår,
fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning,
behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan,
valberedningens förslag om arvode för DS valda ledamöter
behandling av förslag (motioner) som getts in i den ordning som anges i 2 kap 2 §
samt styrelsens förslag.
val av distriktsordförande i VGIF, tillika ordförande i styrelsen för en tid av ett år,
val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år,
en auktoriserad revisor med personlig ersättare, alternativt ett revisionsbolag som
utför uppdraget, utses för en tid av ett år,
val av två lekmannarevisorer med personliga ersättare för en tid av ett år,
val av valberedning
a) val av ordförande för en tid av ett år,
b) val av halva antalet ledamöter för en tid av två år.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för VGIF eller dess föreningar och SDF får inte
fattas om den inte finns med i kallelsen till stämman.
6 § Valbarhet
För samtliga val av VGIF-stämma krävs att den nominerade är medlem i förening ansluten till
RF.
Ledamot av VGIF-styrelsen samt arbetstagare inom RF:s organisationer får inte utses som
revisor eller ersättare för revisor.
Arbetstagare hos RF, SF/SDF, VGIF/ SISU VG eller SISU:s distriktsförbund får inte väljas
till ledamot av VGIF/SISU VG-styrelse. VGIF:s/SISU VG:s arbetstagare är inte valbara till
VGIF:s valberedning.
Revisor och dennes ersättare ska vara auktoriserad. Ett revisionsbolag kan utses som
alternativ.
7 § Extra VGIF-stämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra stämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra stämma när det begärs av en revisor eller av minst fem
SDF som tillsammans representerar minst en tiondel av totala antalet röster enligt gällande
röstlängd. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra stämma ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte
att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista
för extra stämma ska tillställas SDF senast sju dagar före stämman.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra stämma får de som gjort framställningen
vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra stämma får endast i föredragningslistan upptagna ärenden avgöras.
8 § Yttrande- och förslagsrätt m.m.
Yttrande- och förslagsrätt har, förutom ombuden, styrelsens ledamöter, revisorerna,
ledamöter i valberedningen i de ärenden valberedningen berett, samt motionär i vad avser
egen motion.
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Yttranderätt har RF:s representanter, VGIF/SISU VG:s cheftjänsteman, VGIF:s/SISU VG:s
arbetstagare enligt styrelsens bestämmande samt med stämmans samtycke annan närvarande.
Vid stämman får representanter för föreningar inom VGIF:s geografiska gränser närvara.
9 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).
Med undantag för det i 1 kap. 4 § nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom
enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit
högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet
avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av
antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigat ombud begär det ska dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av
ordföranden vid stämman, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör
lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
10 § Ikraftträdande
Beslut fattade av VGIF-stämma gäller från stämmans avslutande om inte annat bestäms.

3 Kap Valberedningen
1 § Sammansättning m.m.
Valberedningen består av ordförande samt åtta ledamöter, med en kvinna och en man från
varje delregion, (Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg) valda enligt 2 kap. 5
§ 15 punkten.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder
när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.
Valberedningen har rätt att närvara vid styrelsemöten med representant/er.
Valberedningen är gemensam med valberedningen i SISU VG (s.k. personunion).
2 § Åligganden
Valberedningen ska senast den 1 november året före stämman tillfråga dem vilkas mandattid
utgår vid stämmans slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod.
Valberedning har att föreslå arvoden och ersättningar för styrelsen och förtroendevalda
Senast den 1 december året före stämman ska valberedningen meddela SDF vilka som står i
tur att avgå och namnen på dem som har avböjt omval.
Senast tre veckor före stämman ska valberedningen skriftligen delge ombud och SDF inom
VGIF:s geografiska gränser sina förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11 - 14
punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.
Valberedningen ska fortlöpande följa arbetet inom de organ som den har att föreslå kandidater
till. Valberedningen ska samtidigt redovisa sitt förslag om arvode för DS valda ledamöter att
behandlas enligt 2 kapitlet 5 § 9 punkten.
Den som ingår i valberedningen får inte framföra till utomstående vad han/hon i denna
egenskap fått kännedom om.
Valberedningens beslut ska protokollföras och efter stämman ska protokollet överlämnas till
styrelsen.
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3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid VGIF-stämman
Förening samt SDF inom distriktet får senast den 15 januari före stämman till valberedningen
avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11 - 14 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid stämman, ska valberedningen meddela sina förslag
beträffande varje val som ska förekomma enligt 2 kap. 5 § 11 - 14 punkterna.
Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver
de som föreslagits till valberedningen. Den som vid stämman föreslår kandidat, som inte är
närvarande vid stämman, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

4 Kap Revisorer och revision
1 § VGIF:s revision
VGIF:s räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god
revisionssed, av den enligt 2 kap. 5 § 13 punkten utsedd revisor, alternativt revisionsbolag.
Revisor ska senast fyra veckor före stämman, efter verkställd revision, till distriktsstyrelsen
överlämna sin revisionsberättelse.
Revisionen är gemensam med SISU VG (s.k. personunion).
2 § VGIF:s lekmannarevisorer
VGIF:s lekmannarevisorer ska årligen granska om VGIF:s verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och om VGIF:s interna
kontroll är tillräcklig.
Lekmannarevisorerna ska senast fyra veckor före stämman, efter verkställd granskning, till
distriktsstyrelsen överlämna sin granskningsrapport.
Lekmannarevisorerna är gemensamma med SISU VG (s.k. personunion).
Lekmannarevisorerna har även till uppgift att föreslå kandidater till valberedning för
VGIF/SISU VG.

5 Kap

VGIF-styrelsen

1 § Sammansättning
Styrelsen består av ordförande samt tio ledamöter som rekryteras utifrån delregionerna
Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal (en kvinna och en man per delregion) samt
Göteborgsregionen (två kvinnor och två män), valda enligt 2 kap. 5 § 12 punkten.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter sekreterare.
Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Sådan ledamot har
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt, samt får utses till befattning inom styrelsen.
En av stämman utsedd hedersordförande/hedersledamot får adjungeras till styrelsen med
yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
Styrelsen är gemensam med styrelsen för SISU VG (s.k. personunion).
2 § Åligganden
Styrelsen är VGIF:s beslutande organ när VGIF-stämma inte är samlad.
Styrelsen ska
1. verka för att den av RF-stämman antagna verksamhetsinriktningen efterlevs,
2. verkställa VGIF-stämmans beslut,
3. vara ett sammanhållande organ för distriktets idrott och hålla sig väl underrättad om
den verksamhet som bedrivs inom SDF och föreningar,
4. företräda idrotten inom distriktet gentemot bl.a. kommuner, landsting och
organisationer,
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

stimulera föreningsarbetet, framför allt ungdoms-, motions och
utbildningsverksamheten,
samverka med den lokala idrotten i delregionala idrottsråd,
organisera och genomföra ekonomiska verksamheter som har naturlig anknytning
till idrotten för att härigenom främja den idrottsliga verksamheten inom distriktet,
handha och ansvara för VGIF:s medel,
senast sex veckor före stämman ställa verksamhetsberättelsen, räkenskaperna och
övriga för revision erforderliga handlingar avseende föregående räkenskapsår till
förfogande för de enligt 2 kap. 5 § 13 och 14 punkterna valda revisorerna,
bereda ärenden, som ska föreläggas stämma,
förelägga stämman förslag till verksamhetsplan med ekonomisk plan,
verkställa en rättvis och för idrottens stöd och utveckling lämplig fördelning av
medel, som står till styrelsens förfogande och kan disponeras för detta ändamål,
vid behov kalla SDF- och föreningsföreträdare till överläggningar,
i samarbete med SISU-distriktet sörja för att för olika specialidrotter gemensam
grundläggande ledarutbildning, grundläggande kurser för föreningsfunktionärer
m.m. kommer till stånd,
på begäran av RS och Riksidrottsnämnden avge yttranden och lämna upplysningar,
övervaka den idrottsliga och administrativa ordningen inom distriktets föreningar,
granska SDF:s förvaltnings- och verksamhetsberättelser samt revisionshandlingar,
i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa och
RF:s stadgar ankommer på styrelsen.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsför när samtliga ledamöter
kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst
hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan
brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.
Sådant beslut ska anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.
Styrelsemöten fördelas proportionellt inom de fyra delregionerna (Göteborgsregionen,
Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg) under verksamhetsåret (från årsmöte till årsmöte).
4 § Delegering
Styrelsen får delegera sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott,
som utses inom styrelsen, till kommitté eller lokala enheter, delregionala idrottsråd, som har
tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska regelbundet
underrätta styrelsen härom.

6 KAP

Idrottens Spel i Göteborg AB

1 § Uppgift
Idrottens Spel i Göteborg AB är ett av VGIF helägt bolag.
Inför bolagsstämma har styrelsen att utse ledamöter i enlighet med bolagsordningen i
styrelsen inom Idrottens Spel Sverige AB, där två stycken (en kvinna och en man) ska
representera ägaren och de övriga kan vara utsedda utifrån särskild kompetens.
Bolaget har som huvudsyfte att leverera resurser till föreningslivet. Detta ska alltid prioriteras
men balanseras med en sund bolagsdrift. De etiska reglerna och driften styrs via
bolagsstyrelsen.

8(8)

2 § Avveckling eller försäljning
För beslut om avveckling eller försäljning av VGIF:s helägda bolag, Idrottens Spel i Göteborg
AB, krävs två årsmöten hållna med sex månaders mellanrum, varav ett årsmöte skall vara
ordinarie årsmöte, med bifall av minst 2/3 av avgivna röster.

