
STADGAR

för den ideella föreningen Capoeira Sem Fronteiras med hemort i Göteborgs kommun, bildad den
20 maj 2001. Stadgarna ändrade och fastställda av extra årsmöte den 24 mars 2014 då samtliga
paragrafer varit föremål för översyn och ändringar. Stadgarna senast ändrade 17e oktober 2020 då
paragraf 9 och paragraf 14 ändrades. 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Capoeira  Sem  Fronteiras  är  en  förening  för  utövande  av  den  afro-brasilianska  kampsporten
capoeira. Föreningen vill på alla nivåer bedriva sin idrottsliga verksamhet på ett sätt som utvecklar
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Capoeira Sem Fronteiras har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med
”idrottsrörelsens verksamhetsidé”. Därför vill vi utforma vår idrott så att:

• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll

• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska 
och psykiska förutsättningar, får vara med i verksamheten

• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur 
olika samhällsgrupperingar

• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för 
sin verksamhet

• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Föreningen har dessutom som särskilt ändamål att genom den fysiska aktiviteten verka för att skapa 
social och kulturell träning för barn, ungdomar och vuxna, stärka samverkan mellan människor med olika
kulturell bakgrund och traditioner, arbeta för jämställdhet mellan kön och etnicitet och ge ökad förståelse 
för brasiliansk kultur. Föreningen är och förblir dopingfri och vill arbeta aktivt för att motarbeta doping.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har tagits upp som medlemmar i föreningen.

3 § Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i ett specialidrottsförbund, Svenska Budo & Kampsportsförbundet, och är
därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.

Föreningen  tillhör  dessutom  det  distriktsidrottsförbund  inom  vars  område  föreningens  hemort  är
belägen samt  vederbörande  specialidrottsdistriktsförbund  inom det  specialidrottsförbundsdistrikt  där
föreningens hemort är belägen.



4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 
gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår följer kalenderår.

7 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 
stadgarna, ska frågan lämnas för avgörande av nästa årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall 
får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag 
till ändring av stadgarna får lämnas skriftligen av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. 

Vid upplösning av föreningen ska föreningens tillgångar tillfalla organisation som verkar i enlighet med 
Göteborgs Stads riktlinjer för föreningsbidrag till civilsamhället. Vart tillgångarna ska gå ska anges i 
årsmötesbeslutet om upplösning av föreningen. 

Den upplösta föreningens handlingar ska arkiveras hos Svenska Budo & Kampsportsförbundets 
distriktsförbund i föreningens hemort. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap uppnås i regel automatiskt genom inbetalning av årsavgift under uppgivande av namn 
och adress eller personnummer. Styrelsen har dock rätt att neka intagning av ny medlem.

Medlemskap får nekas endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta 
föreningens ändamål eller intressen. Styrelsens beslut kan överklagas till närmast följande årsmöte.

I styrelsens beslut om att neka medlemskap ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska 
göra för att överklaga beslutet. Beslutet ska skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.



11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen meddela detta till styrelsen och anses 
därefter omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande kalenderår ska anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör då automatiskt vid utgången av det andra kalenderåret.

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som 
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle
att lämna sin syn på de omständigheter som lett till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen
för uteslutningen redovisas samt anges vad medlemmen ska göra för att överklaga. Beslutet ska inom
tre dagar från dagen för beslutet skriftligen lämnas till den berörde.

Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse. Beslutet kan överklagas till närmast följande årsmöte.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av årsmöte, extra årsmöte eller styrelse,

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

• ska betala årsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen,

• har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom 
idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar,

• är vid deltagande i tävling eller uppvisning skyldig att följa de regler och riktlinjer som kan följa 
av lag eller av i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls varje år före utgången av april månad på 
tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska anslås på föreningens hemsida och skickas ut till medlemmar via mail eller sms 
senast två veckor före mötet. Styrelsen ansvarar för att kallelse sker. Har förslag väckts om stadgeändring,
upplösning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig 
betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det framgå av kallelsen.



Dagordning och övriga årsmöteshandlingar ska senast en vecka före årsmötet antingen läggas upp 
på hemsidan eller finnas tillgängliga för medlemmarna på annat sätt som anvisats i kallelsen.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat årsavgift det år som årsmötet avhålls har rösträtt på mötet. Rösträtten är 
personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som under mötesåret ej fyller minst 15 år har dock 
endast rösträtt om denne är biträdd av målsman.

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

17 § Beslutsförhet

Mötet kan fatta beslut med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs efter omröstning.

Med undantag för fråga om stadgeändring och upplösning av föreningen avgörs vid omröstning alla 
frågor genom enkel majoritet, det vill säga flest röster vinner.

Omröstning sker öppet.

Vid omröstning som inte avser personval gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid
mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid personval 
ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen är medlem i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Närvarokontroll.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret.



7. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 
verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det föregående året.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

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

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna medlemsförslag.

12. Val av

a) en ordförande

b) en kassör

c) en sekreterare

d) två övriga ledamöter

e) en revisor

f) ett ombud till möten i Sveriges Budo & kampsportsförbunds distriktsförbund 
(och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

13. 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

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när revisorn eller minst en tiondel av föreningens 
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan begäran ska lämnas skriftligen och innehålla skälen 
för begäran.

Extra årsmöte ska hållas inom två månader från begäran om ett sådant möte. Kallelse med dagordning 
ska gå ut senast två veckor före mötet.

Vid extra årsmöte får endast det som har föranlett mötet tas upp till behandling och beslut.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller samma som för årsmöte.

REVISORER

22 § Revision

Revisorn har rätt att på begäran ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll 
och övriga handlingar.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och 
räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.



STYRELSEN

23 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två övriga ledamöter. Styrelsen ska bestå 
av kvinnor och män.

24 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för 
föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska - inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Budo & Kampsportsförbundets och 
föreningens egna stadgar - svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen 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 revisorn räkenskaper m.m. och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden är  föreningens officiella representant.  Ordföranden ska leda styrelsens möten och arbete
samt  övervaka att  föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.
Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i  övrigt.  Har inte annat beslutats  ankommer
nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda kallelse och dagordning till föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett säkert sätt,

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna 
betalar beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och 
idrotts-organisationer m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att 
föra bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,



• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, 
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och 
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som 
föreningens tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

25 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter har kallats och minst tre är närvarande. Vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller genom 
telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut tas upp och protokollföras 
vid det närmast därefter följande styrelsemötet.

Vid styrelsemöten ska protokoll föras. Protokoll ska undertecknas av mötessekreteraren och justeras 
av mötesordföranden.

26 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till 
enskild medlem eller grupp av medlemmar.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande 
underrätta styrelsen om de beslut som tas.


