
STADGAR
för den ideella intresseföreningen Mälarcupen Sporting, bildad 2021-11-25. Stadgarna fastställda av 
ledningsgruppen.

1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att samordna sportskytteklubbarnas tävlingsverksamhet i sporting i en 
gemensam cupserie, med särskild målsättning att:  

 medverka till att tävlingar för allmänheten anordnas under höst-vinter-vår säsong där teknik och 
mental träning förbereder inför sommarens stora tävlingar typ SM, NM, EM och VM..

 samordna klubbarnas tävlingar med en final enligt upprättat tävlingsprogram.

 medverka till utbildning genom domarkurser, utbildning i banläggning och säkerhet m.m.

 medverka till att alla skyttar oavsett klass kan tävla med jämnbördiga skyttar. Detta för att öka 
bredden av deltagare som sedan ger en större topp. 

 underlätta rekrytering av nya tävlingsskyttar genom ”prova på skytte” utan tävlingslicens.

 medverka till att öka antalet Juniorer och Damer i tävlingarna.

 underlätta för klubbarna och dess skyttar att hantera resultat och anmälningar med hjälp av ett så 
kallat ”arena program.”

 med hjälp av sponsorer sprida intresset för lerduveskytte och då främst för sporting.

Föreningens uppgift är att verka för skyttet som en folksport och idrott med samhällsansvar där alla kan 
delta på lika villkor. 

2 § Sammansättning.
Föreningen består av ledningsgruppen. Skytteklubbar inom regionen kan ansöka om medlemskap och då 
företrädas av en representant för klubben. 

3 § Tillhörighet m m
Intresseföreningen Mälarcupen Sporting är en fristående ideell förening vars medlemmar är 
sportskytteklubbar. Dessa kan i sin tur vara medlemmar i Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och är 
därigenom anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Då klubbarna är skyldiga att följa nämnda organisationers, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat 
idrottsorgan, följer även vi dessa.



4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är ledningsgruppen, årsmötet och extra årsmöte i nämnd ordning. 
Ledningsgruppen har vetorätt när grundläggande ändringar i verksamheten föreslås.

5 § Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ledningsgruppen eller av särskilt utsedd person.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 September t.o.m. den 31  
Augusti.

7 § Stadgetolkning m m
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, får frågan avgöras av ledningsgruppen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte 
väcka talan vid allmän domstol. 

8 § Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som av ledningsgruppen.

9 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av ledningsgruppen med koncensus.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt 
idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i 
folkrörelsearkiv eller motsvarande.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Medlemskap
Föreningen består av ledningsgruppen plus skytteklubbar anslutna på begäran.  

Medlemskap kan ansökas av klubbar som avser att hålla minst en tävling under kommande säsong. 
Beviljas av ledningsgruppen eller av den som ledningsgruppen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av ledningsgruppen. 

Klubbarnas skyttar och även enskilda skyttar med tävlingslicens från SSF erhåller medlemskap vid 
anmälan till tävlingar som ingår i cupen under året. De bidrar med medel till rörelseintäkter och en 
bidragsfond via startavgiften.



11 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall anmäla detta till ledningsgruppen och anses därmed 
omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har medverkat under två verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. 
Medlemskapet upphör i sådant fall genom att klubben avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning m m
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter 
Medlem:

 måste följa Mälarcupen Sportings reglemente. Vid avvikelse kan medlems tävling uteslutas ur 
cupen. Detta gäller alla klubbar som deltager i Mälarcupen Sporting. 

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

 har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3§ 
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

 har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE
14 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet hålls före utgången av September månad på tid och plats som ledningsgruppen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av Ledningsgruppen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller 
på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista sändas till klubbarnas 
representant och/eller på föreningens hemsida. Har förslag väckts om en fråga av väsentlig betydelse för 
föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt 
ledningsgruppens förslag och inkomna motioner med ledningsgruppens yttrande skall finnas tillgängliga 
för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns 
tillgängliga som t.ex. hemsida.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som ledningsgruppen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara ledningsgruppen tillhanda senast 1 September. Ledningsgruppen skall till 
årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har haft minst en tävling föregående år eller planerar att ha en tävling kommande år har 
rösträtt som får utövas genom ombud med röstsedel styrkt av någon i dess styrelse.

Ledningsgruppens medlemmar har rösträtt.



Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Omröstning avgörs i alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller 
relativ.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna 
röster.

19 § Valbarhet
Ledningsgruppen är inte valbar. Vid vakans utser ledningsgruppen ersättare och övriga funktionärer såväl 
internt som externt. Revisorer väljs av årsmötet.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Ledningsgruppens ordförande och sekreterare är mötesfunktionärer.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Ledningsgruppens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

7. Revisorernas berättelse över ledningsgruppens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för ledningsgruppen för den tid revisionen avser.

9. Behandling av ledningsgruppens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

     10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-
/räkenskapsåret                         

     11. Fastställande av kommande års reglemente. Avgifter, fördelningar och planering av final och 
kommande tävlingar etc.

      12. Sektionernas tävlingreglemente ändras vid behov.

13. Val av Revisor

14. Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte 
finns med i kallelsen till mötet.



21 § Extra årsmöte
Ledningsgruppen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17§ och 18§.

22 § Revision
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska ledningsgruppens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till ledningsgruppen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Ledningsgruppen.
23 § Sammansättning
Ledningsgruppen består av ordförande samt minst två övriga ledamöter. 

Ledningsgruppen utser inom sig Ordförande, vice ordförande samt inom eller utom sig, sekreterare, kassör 
och de övriga befattningshavare som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot inträder suppleant i dennes ställe.

24 § Ledningsgruppens åligganden
Ledningsgruppen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata 
medlemmarnas intressen. 

Det åligger ledningsgruppen särskilt att

 tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 verkställa av årsmötet fattade beslut,
 planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 ansvara för och förvalta föreningens medel,
 tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 22 §, och förbereda årsmöte.
 se till att reglementet följs och upprättas enligt årsmötets beslut.
 föra statistik över resultat och antalet starter per tävling, vilket ger ett underlag för tänkbara 

förbättringar. 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda ledningsgruppens 
förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler 
och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. 
Ledningsgruppen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. 

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning  
Ledningsgruppen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har 
begärt det.  

Ledningsgruppen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är 
närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledningsgruppens samtliga ledamöter är ense om 
beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid sammanträde skall protokoll föras.



26 §   SEKTIONER   = övriga regioner eller upptagningsområden.  
Sektioner som bildas måste följa våra ändamål och våra stadgar. Sektionen bör ha en egen 
ledningsgrupp/ledare som samordnar tävlingarna och anordnar en egen final. En representant skall närvara 
på våra årsmöten där ändringar för sektionens tävlingsreglemente kan tas upp.

Grunderna i vårt tävlingsreglemente måste följas av alla sektioner. Anpassningar behövs dock om antalet 
tävlingar är få, eller lågt deltagarantal per tävling. Tävlingsreglementet kan därför behöva anpassas i några 
delar till den nya sektionens förutsättningar.

27 § Tävlingsreglemente.
Tävlingsreglemente för Mälarcupen Sporting reglerar:

 de övergripande reglerna för Mälarcupen Sporting vad gäller tävlingarnas utformning, avgifter 
med fördelning av dessa, ex vinstpengar, klubbens omkostnader etc.

 hur klubbarna marknadsför Mälarcupen Sportings sponsorer.
 indelning i distrikt eller regioner för tävlingsverksamheten m.m.

Klubbar från andra länder kan i undantagsfall bli medlemmar. Frågan om klassindelning för dessa 
klubbars medlemmar får lösas i samråd med SSF.

Tävlingsreglementen för Mälarcupen Sporting uppdateras inför kommande säsong på årsmötet. Eventuella 
förslag på ändringar skall skickas in till ledningsgruppen senast 1 September.

Notering; Förtydligande om enskilda skyttars medlemskap i Mälarcupen Sporting 10 § har gjorts 2022-
11-16


