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1 Namn, säte och ändamål
§ 1:1
Svenska Othelloförbundet, i fortsättningen kallat SOF, är en sammanslutning av
Othellointresserade individer i Sverige. Förbundet är anslutet till Europeiska
Othellofederationen (EOF).
§ 1:2
Förbundets uppgift är
- att främja Othello i Sverige och företräda Svensk Othello gentemot utlandet,
- att tillvarata spelares, sessioners intressen,
- att utfärda bestämmelser för och organisera förbundets tävlingar samt
- att i övrigt främja Othellospelandet.
§ 1.3
Förbundets säte är där styrelsen har beslutat.
§ 1.4
Förbundets firma tecknas av ordföranden samt kassören, som valts vid årsmötet.
2 Medlemskap
§ 2:1
Medlemmar i förbundet är enskilda personer som erlagt fastställd medlemsavgift.
§ 2:2
Var och en som är intresserad av förbundets verksamhet kan vinna medlemskap.
Även utländska medborgare kan bli medlemmar men äger då ej rösträtt.
§ 2:3
Medlem som önskar utträda ur SOF gör en skriftlig anmälan till styrelsen och är
därmed omedelbart skild från Förbundet.
§ 2.4
Medlem i SOF
- Har rätt att delta i möten, tävlingar och andra sammankomster som förbundet
anordnar för medlemmar
- Har rätt till fortlöpande information och förbundets angelägenheter och verksamhet
- Skall följa förbundets stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom förbundet.
- Har ej en självkar rätt till del av förbundets behållning eller egendom vid upplösning
av förbundet.

2

§ 2.5
Till hedersledamot av förbundet kan på förslag av styrelse och efter beslut av
årsmötet kallas person som gjort svensk Othello synnerliga tjänster. Fråga härom
behöver styrelsen inte delge som motion före årsmötet. Utdelande av förtjänsttecken
och liknande beslutas av styrelsen.
§ 2.6
Förbundet skall hålla aktuell medlemsmatrikel. Årsmötet fastställer medlemsavgiften.
3 Organ
§ 3:1
Förbundets organ är årsmötet och styrelsen. Förbundets högsta beslutande organ är
årsmötet. Extra förbundsmöte kan inkallas vid behov.
§ 3.2
Om majoriteten av medlemmarna kräver det, måste styrelsen kalla till förbundsmöte.
§ 3.3
Vid förbundsmöte kan endast beslutas om saker som orsakat mötet och bifogats till
kallelsen, Övriga saker som behandlas är endast rådgivande för styrelsen.
§3.4
Valbar till förtroendeuppdrag i förbundet är envar enskild medlem i den mån inte
annat framgår av dess stadgar.
§ 3.5
Förbundets verksamhetsår omfattar 1/10-30/9, styrelsens arbetsår räknas från
årsmöte till årsmöte.
§ 3.6
Kallelse jämte dagordningen för årsmötet skall översändas till samtliga medlemmar
senast fyra veckor innan mötet skall äga rum. Kallelse till annat förbundsmöte skall
vara medlemmarna tillhanda senast två veckor innan mötet. Samtliga förbundsmöten
är beslutsföra om minst fem medlemmar är närvarande.
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§ 3.7
Årsmöte skall hållas i samband med SM dock senast den 15 oktober varje år. På
årsmötet ska följande ärende förekomma på dagordningen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Val av ordförande samt sekreterare för mötet
Mötet öppnas
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
Fastställande av dagordningen
Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.
Styrelsens verksamhetsberättelse, samt resultat- och balansräkningar för det
senaste verksamhetsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhetsåret.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av motioner som inlämnats av röstberättigande medlemmar
Val av styrelse och SOFs firmatecknare enligt § 4.4.
Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsår.
Val av valberedning och revisor.
Övriga frågor.

Anmärkningar till ovanstående:
Punkt 12 Valberedningen skall bestå av minst två medlemmar i SOF som ej är med i
styrelsen. Valberedningens uppgift är att lämna förslag vid val enligt punkt 10.
§ 3.8
Valberedningens förslag bör biläggas kallelsen till årsmötet. Eventuella motförslag
skall vara styrelsen till handa i god tid innan årsmötet.
§ 3.9
Styrelsen kan vid behov för angelägenheter som kräver särskild förvaltning utse
kommittéer eller andra särskilda organ
4 Styrelse och arbetsutskott
§ 4.1
Förbundets angelägenheter behandlas av styrelsen.
§ 4.2
Styrelsen består av:
1 Ordförande
1 Vice ordförande
1 Sekreterare
1 Vice Sekreterare
1 Kassör
Samt 0-2 styrelse medlemmar
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§ 4.4
Årsmötet utser ordförande och kasssör samt fyra till sex styrelsemdlemmar.
Ordförande och kassör utggör var för sig firmatecknare för SOF.
§ 4.5
Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Varje
ledamot har en röst. Beslut kräver enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
5 Valprocedur
§ 5.1
Erhåller vid val av en person fler än två kandidater röster väljs den som får absolut
majoritet. I annat fall måste ett särskilt val äga rum mellan de två kandidater som
uppnår högsta röstetal. Vid lika röstetal avgör lottning.
§5.2
Vid val av flera personer förklaras de valda som uppnår högsta röstetal.
§5.3
Personval skall ske genom sluten omröstning om någon röstberättigad medlem så
begär.
6 Särskilda bestämmelser
§ 6.1
Bara svenska medborgare får delta i svenska mästerskapet. Däremot kan Sverige
representeras i världsmästerskapen av person som inte är svensk medborgare om
denne varit bosatt i Sverige under minst sex månader och under de år då denne inte
deltar i ett annat lands nationella mästerskap.
§ 6.2
Vid tävlingar arrangerade av SOF gäller särskilt utfärdade tävlingsbestämmelser om
inte annat anges.
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7 Upplösning av förbund och ändring av stadgar
§ 7.1
Förbundet kan upplösas genom beslut med minst tre fjärdedelars majoritet vid två
efter varandra följande förbundsmöten varav ett skall vara årsmöte. Förbundets
behållna tillgångar skall vid upplösning disponeras på sätt som beslutas i samband
med beslut om upplösning.
§ 7.2
Dessa stadgar kan ändras genom 2/3 majoritet vid förbundsmöte. Speciellt gäller 7.1
Upplösning av förbund, samt 7.2 Ändring av stadgar, dessa kan endast ändras av två
på varandra följande förbundsmöten med 2/3 majoritet varav ett skall vara ordinarie
årsmöte.

6

