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Nacka Hockeyklubb	
	

Stadgar (reviderade 2021-05-21) 
	
	
Nacka Hockeyklubb bildades den 25 augusti 1976 genom sammanslagning av 
ishockeysektionerna i Nacka SK, Skuru IK och Atlas Copco IF. Namnet var då NSA-76. På 
årsmöte den 28 maj 1980 ändrades namnet till Nacka Hockeyklubb. 
 
 
Allmänna bestämmelser 
 
§ 1 Namn, hemvist, syfte och tillhörighet 
 
Föreningens fullständiga namn är Nacka Hockeyklubb. Föreningens organisationsnummer är 
814000–3933, och föreningen har sin hemvist i Nacka kommun. 	
	
Föreningen har till ändamål att genom utövning av idrott, i första hand ishockey, och 
friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt främjande av 
god kamrat- och idrottsanda. Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt 
verka för en dopingfri idrott.  
 
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.  
 
Föreningen är medlem i Svenska Ishockeyförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges 
Riksidrottsförbund. Genom detta medlemskap är föreningen även medlem i RF-SISU 
Stockholm samt Stockholms Ishockeyförbund.	
	

Föreningens medlemmar 

§ 2 Medlemskap	

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan 
om medlemskap får endast avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.  
	
Medlem väljs in av styrelsen, eller av den som styrelsen har delegerat beslutanderätten till, 
efter skriftlig ansökan. Medlemskapet är giltigt från det att beslutad medlemsavgift har 
betalats.	
	
Beslut att avslå medlemskap ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen har delegerat 
beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss 
tid, dock högst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att 
medlemskap ifrågasätts.  
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I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den 
medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen 
för beslutet skriftligen via e-post skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.  
 
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde till Svenska 
Ishockeyförbundet enligt reglerna i 15 kap. av Riksidrottsförbundets stadgar inom tre veckor 
från den dagen e-posten skickades. 	
	
§ 3 Utträde	
	
Medlem som vill utträda ur Nacka Hockeyklubb ska göra en skriftlig anmälan till styrelsen 
och är därmed omedelbart skild från Nacka Hockeyklubb. Eventuellt förfallna avgifter betalas 
enligt styrelsens bestämmande.	
	
§ 4 Medlemmens skyldigheter	
	
Medlem ska följa föreningens stadgar och de beslut som har fattas av olika föreningsorgan. 
Detta innefattar styrdokumentet Nacka Vill. Medlem ska betala den av årsmötet beslutade 
medlemsavgiften. Medlemmen godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla 
personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid 
gällande stadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av 
personuppgifter som föreningen har beslutat.  
	
§ 5 Uteslutning	
	
Medlem som försummat att betala den av årsmötet beslutade medlemsavgiften, har brutit mot 
föreningens stadgar, motarbetat föreningens verksamhet eller på annat sätt skadat föreningens 
intressen kan av styrelsen uteslutas ur Nacka Hockeyklubb. Beslut om uteslutning av medlem 
får inte fattas utan att medlemmen ifråga beretts tillfälle att yttra sig i ärendet, dock inom viss 
av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).	
	
I beslutet om uteslutning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för att 
överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen via e-post 
skickas till den som blivit utesluten.	
	
Medlem som har uteslutits äger rätt att vid möte med styrelsen överklaga detta beslut, under 
förutsättning att medlemmen inom 14 dagar efter det att denne har fått del av beslutet 
skriftligen anmält detta till styrelsen. Ett sådant ärende ska tas upp vid nästa ordinarie 
styrelsemöte och ska angivas i kallelsen till mötet. Kallelsen ska vara medlemmen tillhanda 
minst åtta dagar innan mötet.  
	
Om beslutet om uteslutning grundas på att medlemmen försummat att betala den av årsmötet 
fastställda medlemsavgiften ska styrelsen återkalla beslutet om de förfallna avgifterna betalas 
inom 14 dagar från att medlemmen fått del av beslutet. Sedan beslut om uteslutning fått 
bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Nacka Hockeyklubb och den förutvarande 
medlemmen såvitt avser medlemsavgifter. 
 
Beslut om uteslutning får överklagas till Svenska Ishockeyförbundet enligt reglerna i 15 kap. 
av Riksidrottsförbundets stadgar. 
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§ 6 Medlemsavgifter och medlemstyper	

Samtliga medlemmar erlägger en medlemsavgift som fastställs av årsmötet. Avgiften ska vara 
inbetald senast den 31 mars. Ständig medlem betalar en engångsavgift som fastställs på 
årsmöte. Hedersmedlem är befriad från avgifter. 
 
Medlem i föreningen finns av två skilda slag: stödjande och aktiva medlemmar. Till de aktiva 
medlemmarna räknas de som tillhör något av föreningens lag. Detta innefattar spelare, och av 
föreningen kontrakterade tränare och ledare, som har erlagt medlemsavgift. En stödjande 
medlem är en medlem som inte är delaktig i någon av föreningens lag. 
 
Medlem kan av styrelsen kallas till ständig medlem. Genom beslut på årsmöte kan medlem 
kallas till hedersmedlem. 
	
§ 7 Föreningslojalitet	

Medlem får inte utan styrelsens godkännande representera någon annan förening i ishockey.	
	
§ 8 Deltagande i tävlingar och uppvisningar	
	
Medlem får inte på annat sätt än som beskrivs i Svenska Ishockeyförbundets stadgar och 
bestämmelser delta i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Detta gäller även tävlingar och uppvisningar som anordnas av en 
organisation utanför förbundet eller där utövare som inte är medlemmar i förbundet deltar.	
	
	
Styrelsen	
	
§ 9 Sammansättning	
	
Styrelsen väljs av årsmötet och består av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter, varav 
en ordförande och en vice ordförande. Dessutom kan högst två suppleanter väljas. Vid 
förhinder för ledamot ersätts denne av suppleant. Om ledamot avgår i förtid ersätter 
suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Styrelsen kan adjungera 
ytterligare personer vid behandling av speciella frågor. Styrelsen kan även utse adjungerad 
ledamot för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte. Adjungerad ledamot har yttrande- och 
förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning i styrelsen.!
!
§ 10 Kallelser och styrelsens beslutsförhet	
	
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför då alla ledamöter har 
kallats och minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Möten kan ske fysiskt eller 
digitalt enligt beslut av ordföranden. Styrelsen får ta beslut per capsulam eller vid 
telefonsammanträde. 	
	
§ 11 Åligganden och arbetsfördelning	
	
Styrelsen ska verka för Nacka Hockeyklubbs utveckling och tillvarata dess intressen.	
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Ordföranden är Nacka Hockeyklubbs officiella representant, leder styrelsens sammanträden 
och övervakar stadgarnas efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande in i 
dennes ställe.	
	
I övrigt fördelar styrelsen arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt de instruktioner 
som beskrivs avsnitt § 11 Kommittéer. Dock bör nedanstående uppgifter utföras av 
sekreteraren respektive kassören.	
	
Sekreteraren:	
att ansvara för att protokoll över styrelsens sammanträden förs och förvaras,	
att ansvara för att inkommande skrivelser registreras och förvaras,	
att, om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna alla utgående skrivelser och förvara 
kopior till dessa, samt
att ansvara för att förslag till styrelsens årsberättelse upprättas. 
Adjungerad kanslipersonal kan utses till sekreterare om styrelsen beslutar så.	
 
Kassören:
att ansvara för att alla avgifter (anslag) till och alla utbetalningar för Nacka Hockeyklubb 
uppbärs och verkställs, dock att utbetalningar ska ske i enlighet med gällande 
firmateckningsfunktion, 
att ansvara för att en budget och prognos tas fram,	
att ansvara för att det förs fullständig kassabok över Nacka Hockeyklubbs räkenskaper,	
att ansvara för att det förs medlemsmatrikel och inventarieförteckning, samt	
att ansvara för att Nacka Hockeyklubbs idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter 
försäkras till betryggande belopp. 
Kassörens uppgifter kan delegeras till anställd kanslipersonal om styrelsen beslutar så.	
	
§ 12 Kommittéer	
	
De olika kommittéernas storlek, sammansättning och arbetsformer varierar med 
arbetsuppgifterna. Varje kommitté har en budget över utgifter och i förekommande fall 
inkomster och ansvarar inför styrelsen för att budgeten efterlevs. Detaljfrågor ska dock klaras 
av inom respektive kommitté. Även om styrelsen äger rätten att skapa nya kommittéer och 
arbetsgrupper bör följande kommittéer finnas: 
 
Sportkommittén handhar den idrottsliga verksamheten. Den handlägger frågor avseende 
istider, träningar, matcher, material, tränarkontrakt och tävlingsarrangemang. Kommittén leds 
av Sportkommitténs ordförande. I kommitténs arbete ingår bl.a. att kontinuerligt ha en dialog 
om verksamheten med tränare, ledare och sportsligt ansvariga.	
 
Marknadskommittén handhar föreningens utåtriktade verksamhet och ansvarar för att 
marknadsföra föreningen genom presskontakter, information och PR samt att inbringa 
inkomster genom medlemsvärvning, reklamförsäljning, sponsring och andra 
marknadsaktiviteter.	
	
Ekonomi- och administrationskommittén handhar föreningens ekonomiadministration och 
ansvarar för bokföring, budgetering, medlemsregister, skatte- och bidragsfrågor etc. I detta 
ingår även ett övergripande ansvar för cafeterian. Kommitténs ordförande utses av styrelsen. 
Den av föreningen anställda kanslisten ska medverka i kommittéarbetet.  
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Anm. 1 Enskilda personer kan ingå i flera kommittéer och på så sätt utgöra kontaktpersoner 
mellan de olika kommittéerna.	
Anm. 2 Styrelsen kan vid behov skapa nya kommittéer och arbetsgrupper samt omfördela 
arbetsuppgifter mellan kommittéer, arbetsgrupper och ledamöter. 
Anm. 3 Icke-styrelseledamöter kan ingå i kommittéer. Dessa kan med styrelsens mandat 
representera klubben i vissa frågor. Dessa är skyldiga att återrapportera till respektive 
kommittés ordförande. 	
	
§ 13 Förvaltning och firmateckning	
	
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning, Styrelsen kan teckna 
föreningens firma gemensamt, eller delegera firmateckningsrätten till några styrelseledamöter 
gemensamt alternativt till en eller flera särskilt utsedda personer.  
 
Den som genom fullmakt företrätt föreningen ska återrapportera till styrelsen.  
 
 
Valberedning 
 
§ 14 Sammansättning och åligganden 
 
Valberedningen ska bestå av ordförande och två ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen 
sammanträder när ordföranden så bestämmer. 
 
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte och ska i detta arbeta fortlöpande 
följa styrelsens och revisorernas arbete. Valberedningen ska senast en månad innan ordinarie 
årsmöte tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa 
mandatperiod. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med 
förslag på kandidater. 
 
Senast två veckor innan ordinarie årsmöte ska valberedningen meddela röstberättigade 
medlemmar sitt förslag. Detta bör ske i samband med kallelsen till årsmötet. 
 
Valberedningen ska på årsmötet meddela sitt förslag beträffande nominering innan 
kandidatnominering påbörjas.!!
!
Årsmöten!
	
§ 15 Tid, kallelse och motioner	
	
Nacka Hockeyklubb håller ordinarie årsmöte i maj eller juni. Tidpunkt och plats för 
årsmötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelsen samt förslag till 
föredragningslista ska utfärdas senast 14 dagar före möte. Kallelse samt förslag till 
föredragningslista tillhandahålls medlemmarna på så sätt styrelsen har bestämt, samt 
publiceras på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om 
stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess 
medlemmar ska det anges i kallelsen.  
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Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser samt styrelsens förslag och 
inkomna motioner ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före årsmötet. I kallelsen 
ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.  
 
Såväl styrelse som medlem får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motioner ska vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt 
yttrande över motionerna. 
 
§ 16 Extra årsmöten 
 
Styrelsen kan kalla till extra årsmöten om det är nödvändigt. 
 
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av 
föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen 
och innehålla skälen för begäran. Vid mottagandet ska styrelsen inom 14 dagar från att 
begäran mottages utlysa sådant möte att hållas inom två månader. Kallelse med förslag på 
föredragningslista ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på så sätt styrelsen 
bestämt samt publiceras på föreningens hemsida eller på annan lämplig plats. 
 
Underlåter styrelsen att kalla till extra årsmöte äger revisor rätten att vidta ovanstående 
åtgärder på egen hand.  
 
Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslistan 
behandlas.	
	
§ 17 Rösträtt och valbarhet	
	
Rösträtt tillkommer samtliga aktiva medlemmar som erlagt medlemsavgift samt ständiga 
medlemmar och hedersmedlemmar. För det fall att medlem under året inte fyller minst 17 år 
tillkommer rösträtten istället medlems vårdnadshavare enligt principen en röst per medlem. 
Rösträtt får utövas med fullmakt. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke 
förslagsrätt. 
 
Medlemmar, både aktiva och stödjande, som under året fyller minst 17 år är valbara till 
styrelse och valberedning.!
!
§ 18 Mötets beslutsförhet	
	
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.	
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§ 19 Ärenden vid årsmötet	
	
Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:	
1.  Fråga om mötets behöriga utlysande.	
2.   Val av a) ordförande, b) sekreterare för mötet	
3.   Val av en protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet.	
4.   Styrelsens berättelse.	
5.   Revisorernas berättelse.	
6.   Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.	
7.   Val av ordförande för en tid av två år.	
8.   Val av en eller flera vice ordföranden för en tid av två eller ett år.	
9.   Val av minst fem och högst nio ordinarie ledamöter, varav en ordförande och en vice 
ordförande av styrelsen.	
10. Val av högst två suppleanter i styrelsen.	
11. Val av två revisorer, en extern samt en förtroendevald, för en tid av ett år. I detta val får 
styrelsens ledamöter inte delta.	
12. Val av valberedning.	
13.  Fastställande av medlemsavgift.	
14.  Fastställande av stadgar.	
15.   Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av 
röstberättigad medlem minst fyra veckor före mötet. 
 

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision  

§ 20 Verksamhetsår och revisorernas rättigheter	

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande årsmöte. 
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 maj – 30 april. Räkenskaperna (samt styrelseprotokoll, 
medlemsregister, inventarieförteckning m.m.) ska tillhandahållas revisorerna senast 14 dagar 
före årsmötet. Revisorerna äger rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper.	
	
§ 21 Revisorernas åligganden	
	
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna 
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före 
årsmötet.!
!
Beslut	
	
§ 22 Beslutsfattning och ikraftträdande	
	
Beslut fattas antingen med acklamation eller genom votering (öppen eller sluten).	
Vid votering bestäms utgången – utom i frågor som nämns i § 23 – genom enkel	
majoritet.	
	
Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal ska det förslag som 
biträdes av ordföranden gälla.  
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Vid val och vid sluten omröstning ska lika röstetal avgöras genom lott. Alla beslut bekräftas 
genom klubbslag. Beslut träder i kraft vid årsmötets avslutande om inte annat sägs. 
	
	
Stadgefrågor	
	
§ 23 Ändring av stadgar	
	
Förslag om ändring av dessa stadgar, om namnändring eller om Nacka Hockeyklubbs 
upplösning får endast behandlas vid ordinarie årsmöte. För godkännande av sådana förslag 
behövs beslut av minst 2/3 av de röstberättigade medlemmar som närvarar vid mötet. Förslag 
om ändring av dessa stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse och ska vara 
styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 
	
§ 24 Upplösning av föreningen	
	
Beslut om upplösning av Nacka Hockeyklubb ska innehålla föreskrift om användning av 
Nacka Hockeyklubbs tillgångar för bestämt, idrottsfrämjande ändamål. Beslutet ska 
omedelbart delges Svenska Ishockeyförbundet genom bestyrkta kopior av styrelsens och 
årsmötets protokoll i ärendet, tillsammans med revisionsberättelse, balans- samt vinst- och 
förlusträkningar.	
	
§ 25 Övrigt	
	
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar, övriga föreskrifter och anvisningar 
samt Svenska Ishockeyförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga utfärdade 
föreskrifter.  
 
På begäran av Riksidrottsförbundet eller Svenska Ishockeyförbundets, RF-SISU Stockholms 
eller Stockholms Ishockeyförbunds styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens 
handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.  
	
Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och 
anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.	
	
---------------	


