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I 2 IF Karlstad - Triathlon
RIKTLINJER
Detta dokument beskriver riktlinjerna för ledning av triathlonsektionen inom den ideella föreningen
I 2 IF Karlstad med hemort i Karlstad kommun.
I 2 IF Karlstad bildades den 18 april 1913 och inträdde i Riksidrottsförbundet den 3 juni 1913

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1 § Ändamål
Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt. Inom sektion triathlon bedrivs träning- och tävlingsaktiviteter
främst riktat mot triathlon. Inom sektionen finns dock även utrymme för löpare och cyklister att
utvecklas i dess respektive idrotter.
Sektionen anser sig inte kunna vara funktionell även för enbart simmare på grund av begränsad
tillgång till både simtider och simtränare.

2 § Sammansättning
Sektionen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar med uttalad
fokus mot triathlonsektionen.

3 § Tillhörighet m m
Föreningen och därmed sektionen skall vara ansluten till de specialförbund som sektionsstyrelsen i
samråd med föreningens styrelse finner lämpligt.
För sektionen passande specialidrottsförbund (SF) är föreningen medlem i följande:




Triathlonförbundet
Cykelförbundet
Friidrottsförbundet

4 § Beslutande organ
Sektionens beslutande organ är sektionsårsmötet, extra sektionsårsmöte och sektionsstyrelsen.

5 § Attesträtt
Sektionens kostnader attesteras av sektionsstyrelsen eller av sektionsstyrelsen, en eller flera, särskilt
utsedda personer. Personer med attesträtt måste alltid godkännas av föreningens styrelse.
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6 § Tolkning av riktlinjer
Uppstår tvekan om tolkningen av dessa riktlinjer, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
riktlinjerna, skall i första hand frågan skickas vidare till klubbstyrelsen mot föreningens stadgar och i
andra hand hänskjuts frågan till nästa sektionsårsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av
sektionsstyrelsen.
Observera att detta dokument enbart är riktlinjer och det är alltid föreningens stadgar som är vårt
huvudstyrdokument.

7 § Förändring av riktlinjer
Riktlinjerna kan ändras av sektionsstyrelsen när som helst. Förändringar i riktlinjer skall meddelas alla
medlemmar. Om medlem motsäger sig förändring i riktlinjerna skall dennes talan tas upp vid nästa
sektionsårsmöte.

8 § Upplösning av sektionen
Eventuell upplösning av sektionen skall ske vid föreningens årsmöte.

SEKTIONENS MEDLEMMAR
9 § Medlemskap / Utträde / Uteslutning
Reglerna runt medlemskap regleras i föreningens stadgar.
Sektionen är öppen för alla medlemmar och ingen skall särskiljas. Medlemskap kan nekas på grunder
som listas i föreningens stadgar.

10 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem





har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
har rätt till information om sektions angelägenheter,
skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 §
nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
skall betala medlemsavgift som fastställts av årsmötet senast den första maj samt övriga
avgifter som beslutats av sektionen/föreningen.

Se även information om medlems rättigheter och skyldigheter i föreningens stadgar.

UNGDOMSVERKSAMHET
11 § Ändamål
Ungdomarna är vår framtid och tillför sektionen liv, rörelse och utveckling. En bra
ungdomsverksamhet är en tillgång till hela samhället där barn och ungdomar aktiveras fysiskt samt
får bra förebilder.
En stor del av föreningens ekonomiska försörjning baseras på föreningens storlek på
ungdomsverksamhet. Dessa ekonomiska förutsättningar skall på inget sätt vara drivkraften för
ungdomsverksamheten men beskriver hur viktig en fungerande ungdomsverksamhet är för
föreningens och därmed sektionens överlevnad.
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12 § Värderingar
Sektionens ungdomsverksamhets grundstenar skall vara:




Alla är lika mycket värda och får vara med i ungdomsverksamheten1
Alla skall behandlas lika, oberoende av etnicitet, kön etc
Alla har rätt att få träna efter sina förutsättningar

13 § Verksamhet
Sektionen skall satsa på ungdomsverksamhet och tillföra ekonomiska medel för att kunna bedriva
sådan verksamhet.
Sektionen skall även aktivt arbeta med att söka ekonomiska medel genom de bidrag som finns att
söka genom Riksidrottsförbundet, Svenska Triathlonförbindet, Karlstad kommun med flera.
Sektionen skall arbeta för att medverkan i ungdomsverksamhet skall kunna vara möjlig för alla
oberoende av ekonomiska förutsättningar.

14 § Ledare
Sektionen skall jobba för att ledare för ungdomsverksamheten är utbildade genom att erbjuda och ge
förutsättningar för ledare att gå erforderliga utbildningar genom SISU Idrottsutbildarna och Svenska
Triathlonförbundet.
Ledare skall vara väl insatta i de värderingar under vilka ungdomsverksamheten bedrivs och
framhäva dessa under verksamhetens olika träningstillfällen.
Vid behov har sektionsstyrelsen rätt att betala ersättning till en ledare. Målet är dock att försöka
hitta ideellt bidragande ledare bland sektionens medlemmar.

ELITGRUPP
15 § Ansvarig
Om möjligt skall en person utses som ansvarig för elitgruppen och dess driftsfrågor. En sådan person
är företrädesvis medlem i sektionen men kan i undantagsfall vara en utomstående person utsedd av
sektionsstyrelsen.
Är ingen person utsedd som specifikt ansvarig hamnar ansvaret hos sektionsstyrelsen i sin helhet.

16 § Klassning av elitaktiv, platser
Triathlonsektionen har 2 platser tillgängliga inom sin elitgrupp.
Som elitaktiv räknas den som tävlar med PRO-licens.

17 § Antagning
För att tas in i elitgrupp hos I2 IF Triathlon krävs att
1. Ledig plats finns i elitgrupp
2. Medlem gör ansökan till sektionen
a. Ansökan skall inkomma senast den sista oktober för året innan tävlingssäsong

1

Med reservation för att det finns ett tak på antalet barn/ungdomar sektionen klarar att ta hand om. Därför
kan sektionen behöva säga nej till intresserade deltagare. Sådant avvisande får bara ske baserat på antal
deltagare, och under inga omständigheter baserat på etnicitet, kön eller liknande.
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b. I ansökan skall bifogas en beskrivning av sökande inklusive meritförteckning inom
triathlontävlande.
c. I ansökan skall bifogas beskrivning av vad sökande kan erbjuda tillbaka till sektionen
för det stöd denne kommer erhålla som del av elitgrupp.
d. Ansökan skall innehålla den sökandes målsättning inför det kommande året.
Sektionsstyrelsen är det yttersta organ som tillsammans med elitgruppsansvarig beslutar vem, om
någon, som godkänns som elitaktiv inom sektionens elitgrupp.

18 § Varaktighet
Elitaktiv är garanterad plats under hela kalenderåret. Efter varje säsong utvärderar sektionsstyrelsen
och elitgruppsansvarig medlemmarna i elitgruppen. Om det anses att elitgruppsmedlem inte uppfyllt
sina åtaganden kan denne förlora sin plats till följande säsong. Denna utvärdering skall genomföras
och eventuell uteslutning meddelas den elitaktive senast den siste november.

19 § Finansiering
De ekonomiska medel som finns att tillgå till en elitgrupp består till viss del av rent sektionsbidrag
från sektionens vanliga budget. Den andra delen består i sponsorpengar från företag eller personer
som anses förenlig(a) med sektionens och hela föreningens värderingar.
De elitaktiva förväntas vara aktiva i införskaffande av sponsorer.

SEKTIONSÅRSMÖTET. OCH EXTRA SEKTIONSÅRSMÖTE
20 § Tidpunkt, kallelse
Sektionsårsmötet, som är sektions högsta beslutande organ, hålls före utgången av januari månad på
tid och plats som sektionsstyrelsen bestämmer.
Kallelse till sektionsårsmötet skall av sektionsstyrelsen senast tre veckor före mötet tillställas
medlemmarna på elektronisk väg, såsom via e-post och/eller sektionens hemsida.
Har förslag väckts från medlem om ändring av riktlinjer eller annan fråga av väsentlig betydelse för
sektionen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Sektionsbudget samt sektionsstyrelsens förslag och inkomna motioner med sektionsstyrelsens
yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före sektionsårsmötet. I kallelsen
skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

21 § Förslag till ärenden att behandlas av sektionsårsmötet
Såväl medlem som sektionsstyrelsen får avge förslag att behandlas av sektionsårsmötet.
Förslag från medlem skall vara sektionsstyrelsen tillhanda senast fyra veckor före sektionsårsmötet.
Styrelsen skall till sektionsårsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

22 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på sektionsårsmötet
Medlem inom triathlonsektionen som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret
fyller lägst 18år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
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23 § Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

24 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Vid omröstning avgörs alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut
eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta
antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet
avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som till huvuddel biträds av
sektionsstyrelsen, om även sektionsstyrelsen har lika röstetal avgör lotten. Vid val skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.

25 § Valbarhet
Valbar till sektionsstyrelsen är röstberättigad medlem i sektionen.

26 § Ärenden vid sektionsårsmötet
Vid sektionsårsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
a) Summering av verksamheten för det senaste verksamhetsåret.
b) Sektionsstyrelsens presentation av ekonomiresultat för det senaste räkenskapsåret.
Behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
Behandling av sektionsstyrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av
a) ledamöter i sektionsstyrelsen för en tid av ett år;
b) förslag till sektionsledare inför föreningens årsmöte
Allmän diskussion om sektionens verksamhet
Övriga frågor.

27 § Extra sektionsårsmöte
Sektionsstyrelsen kan kalla medlemmarna till extra sektionsårsmöte, då det finns ärenden som
kräver alla medlemmars uppmärksamhet och medverkan.
Om rösträtt på extra sektionsårsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i
22 § och 23 § .
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SEKTIONSSTYRELSEN
28 § Sammansättning
Sektionsstyrelsen består av minst fyra ledamöter inklusive sektionsledare. Sektionsstyrelsen bör
bestå av både kvinnor och män. Jämlikhet i antal skall försöka uppnås.
Sektionsstyrelsen har i motsats till vanliga styrelser inga officiellt bestämda roller utan
sektionsstyrelsen bedriver sin verksamhet som de finner bäst.
Lämnar ledamot sektionsstyrelsen före mandattidens utgång har sektionsstyrelsen möjlighet att utse
person till adjungerad ledamot. Sektionsstyrelsen skall om möjlighet försöka involvera sektionens
medlemmar även i valet av adjungerad ledamot. Detta görs då på enklast sätt, vilket kan vara via
digitala kanaler.

29 § Sektionsstyrelsens åligganden
När sektionsårsmöte inte är samlat är sektionsstyrelsen sektionens beslutande organ och ansvarar
för sektionens angelägenheter.
Det åligger sektionsstyrelsen särskilt att





verkställa av sektionsårsmötet fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom sektionen
ansvara för och förvalta sektionens budget enligt beslut på föreningens årsmöte
förbereda sektionsårsmöte

Observera att det inte är sektionsstyrelsens åliggande att genomföra allt arbete inom sektionen utan
detta arbete skall fördelas ut på sektionens medlemmar.

30 § Sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av någon medlem i sektionsstyrelsen.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

31 § Valberedning
Då sektionsstyrelsen inte är en styrelse i dess vanliga bemärkelse har inte sektionen någon vald och
formell valberedning. Valberedningen består istället av sektionens alla medlemmar som har
möjlighet att föreslå sig själva eller andra till medlemmar av sektionsstyrelsen, av vilka
sektionsårsmötet sedan kan besluta vilka av dessa som kommer att utgöra sektionsstyrelsen.
Det åligger sektionsstyrelsen att i god tid innan sektionsårsmötet informera alla medlemmar om
möjligheten att föreslå personer som skall ingå i sektionsstyrelsen. Vid samma tillfälle informeras om
vilka nuvarande sektionsstyrelsemedlemmar som kan tänka sig att ställa upp för omval.

REVISIONSHISTORIK
Datum
2014-12-07

Version
1

Förändringar
Första upprättade version.
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