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§ 1 Definition

§ 1:1 Benämning

§ 1:1:1 Föreningens fullständiga namn
TV-spelsföreningen p̊a Informationsteknik

§ 1:1:2 Föreningens förkortning
8-bIT

§ 1:1:3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Göteborg, Västra Götaland.

§ 1:1:4 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är religiöst och partipoli-
tiskt obunden.

§ 1:2 Syfte

§ 1:2:1 Främjande av intresse
Intresseföreningen har som syfte att främja intresset för TV-spel. TV-
spel innebär konsolspel, arkadspel och spel till handh̊allna (portabla)
spelmaskiner.

§ 1:3 Rättigheter

§ 1:3:1 Sektionens varumärke
Intresseförening äger rätt att i namn och emblem använda sektionens
namn och symboler.

§ 1:3 Skyldigheter

§ 1:3:1 Sektionen
Intresseförening är skyldig att rätta sig efter sektionens stadga, regle-
mente och fattade beslut.

§ 1:4:2 Styrelse
Intresseföreningen måste ha en tillsatt styrelse, se § 2:1.

§ 1:4:3 Årsmöten
Intresseföreningen måste ha minst ett möte per år dit föreningens och
sektionens medlemmar är kallade.
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§ 1:5 Verksamhet

§ 1:5:1 Ekonomi
Intresseföreningens ekonomi skall vara frist̊aende fr̊an sektionen.

§ 1:5:2 Revision
Föreningens verksamhet och ekonomi granskas av sektionens revisorer.

§ 2 Medlemmar

§ 2:1 Styrelse

§ 2:1:1 Sammansättning
Intresseföreningens styrelse best̊ar av:

– Ordförande

– Kassör

– Minst en extra ledamot

§ 2:1:2 Ansvar
Styrelsen ansvarar för intresseföreningens medlemslista, medlemsvärvning,
sammankomster, beslut som tas p̊a årsmötet och övrig verksamhet.

§ 2:1:3 Tillsättning
Styrelsen tillsätts p̊a årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar
är medlem i föreningen. En medlem kan inte inneha mer än en post i
styrelsen.

§ 2:2 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt
tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens
medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skrift-
lig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas p̊a årsmötet.
Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. En medlem
som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd
medlem måste diskuteras p̊a nästa årsmöte. Antingen s̊a upphävs d̊a
avstängningen eller s̊a utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan
upphäva avstängning och uteslutning.

§ 2:3 Medlemsrättigheter
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§ 2:3:1 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt
Varje medlem av intresseföreningen har närvarorätt, yttranderätt och
förslagsrätt p̊a föreningens samtliga årsmöten.

§ 2:3:2 Rösträtt
Varje medlem av intresseföreningen har rösträtt i föreningens samtli-
ga årsmöten. Alla fr̊agor som behandlas p̊a årsmöte eller styrelsemöte
avgörs med enkel röstövervikt om inget annat st̊ar i stadgarna. Vid lika
röstetal avgör slumpen.

§ 3 Sammankomster

§ 3:1 Årsmöte

§ 3:1:1 Kallelse
Intresseföreningens styrelse beslutar om tid och plats för föreningens
årsmöte. Årsmötet skall utlysas minst fem dagar i förväg p̊a sektionens
anslagstavla.

§ 3:1:2 Dagordning
Följande punkter m̊aste behandlas p̊a det ordinarie mötet:

◦ Mötets öppnande

◦ Mötets behörighet

◦ Val av mötets ordförande

◦ Verksamhetsberättelse

◦ Ekonomisk berättelse

◦ Revisorernas berättelse

◦ Ansvarsfrihet för förra årets styrelse

◦ Val av styrelse

◦ Övriga fr̊agor

◦ Mötets avslutande

§ 3:1:3 Extra årsmöte
Om styrelsen vill eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver
det s̊a ska styrelsen kalla till ett extra årsmöte.

§ 3:2 Beslut
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§ 3:2:1 Röstning
Beslut genom röstning sker genom enkel majoritet.

§ 3:2:2 Stadgeändring
Denna stadga kan bara ändras p̊a ett årsmöte där beslut om ändring
har godkänts under ett av sektionsstyrelsens möten.
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