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 Stadgar 

Föreningen Totalskidskolan 
      

§ 1 Namn 
Föreningens namn är Föreningen Totalskidskolan,  

Benämningen Sitskigruppen / Totalskidskolan är reg varumärke och används tillsammans 

eller var för sig. 

 

§2 Hemvist 

Föreningen skall ha sitt säte i Åre. 

 

§3 Ändamål 

Föreningens ändamål är att bedriva skidskola och annan fritidsverksamhet för personer med 

funktionshinder. Samt att samla in pengar som skall gå till kostnadstäckning av de 

merkostnader som uppstår i föreningens verksamhet.  

Föreningen har bildats för att tillgodose ett växande behov, ett behov som skapats av 

Totalskidskolan och dess projekt som under tid stötts av Allmänna arvsfonden och andra 

bidragsgivare. Huvudmålet är att skapa förutsättningar för skidskola åt personer med 

funktionshinder, till samma kostnader som för andra. Skidskola för nybörjare skall prioriteras. 

Föreningen stöder också utbildning av skidinstruktörer. Stöd får bara lämnas för 

kostnadstäckning. 

 

Föreningen kommer bl. a att: 

Anordna skidskola för alla kategorier av handikapp oavsett grad och omfattning. 

Arrangera instruktörsutbildningar 

Arrangera speciella barn och föräldraveckor. 

 

Styrelsen äger besluta att på olika sätt engagera allmänheten i olika arrangemang för att skapa 

uppmärksamhet eller tillgångar till föreningen. 

 

§4 Medlemskap 

Varje enskild person med intresse för föreningens målsättning och bästa kan bli medlem. 

Medlem som ej fullgör sina ekonomiska åligganden eller på annat sätt motverkar föreningens 

verksamhet kan uteslutas. Föreningens beslutande organ är årsmötet och däremellan styrelsen. 

Medlemskap innebär rösträtt på årsmötet, en medlem är en röst. 

 

§5 Medlemsavgift 

Medlemsavgiften fastställes av årsmötet årligen. 

 

§6 Årsmöte 

Föreningens beslutande organ är årsmötet och däremellan styrelsen. 

Röstning via ombud godtas ej. 

Föreningen skall ledas av en styrelse, vilken utses av årsmötet, med minst 3 max 7 ordinarie 

ledamöter. Mandattiden för ordförande är ett år, och för övriga ledamöter 2 år. Mandattiden 

är rullande. 

(Första gången val äger rum, skall dock 2 ledamöter väljas för ett år).  
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Föreningens firma tecknas av styrelsen . Styrelsen kan utse en eller flera att teckna 

föreningen. 

 

Ordförande utses av årsmötet. Övriga poster fördelas inom styrelsen. Föreningens löpande 

ärenden handhas av ett verkställande utskott, ( VU ) som tillsättes av styrelsen, inom eller 

utom sig. 

 

Styrelsen är beslutsmässig då - efter kallelse till samtliga ledamöter- minst 3 ledamöter varav 

minst en ska vara bemyndigad att  teckna föreningen är närvarande 

 

Föreningen skall minst ha en godkänd revisor att revidera räkenskaperna, årsmötet utser 

revisor. 

 

Sakfrågor inom styrelsen avgörs genom öppen omröstning. Vid personval gäller öppen 

omröstning om inte någon ledamot begär annat. 

 

§ 7 Hedersmedlem 

Anders Olsson, grundare av Totalskidskolan är hedersmedlem i Föreningen Totalskidskolan 

och sakkunnig till styrelsen livslångt. Detta innebär att Anders Olsson kallas till samtliga 

styrelsemöten samt erbjuds att deltaga i av styrelsen i övrigt beslutade möten och aktiviteter. 

Som hedersmedlem har man ej rösträtt i styrelsen men som ständig medlem rösträtt på 

årsmötet.  

Hedersmedlem debiteras ej medlemsavgift. Kostnader för att deltaga i styrelsens möten står 

hedersmedlemmen för om inget annat överenskommits. 

 

§ 8 Tidpunkt för årsmötet 

Årsmöte skall äga rum senast 30 september. Kallelse skall göras tillgänglig på föreningen 

Totalskidskolans hemsida minst 2 veckor innan årsmötet. Verksamhets & 

förvaltningsberättelse ska finnas tillgänglig för medlemmar i samband med kallelse. 

 

§9 Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår skall vara 1.7 - 30.6 

 

§10  Förvaltning av donationsmedel. 

Medel som kommer in till föreningen skall användas till att täcka de merkostnader som 

verksamheten medför. Ytterligare medel placeras i en fond för täckande av kommande års 

verksamhet. Om fondens kapital uppgår till ett verksamhetsårs behov äger styrelsen rätt att 

fritt besluta användningen om ytterligare medel inkommer, allt för föreningens bästa. 

Donationsmedel som av donator avser att gå till speciellt ändamål eller syfte omfattas ej av 

denna paragraf. 

 

§11 Fördelning av tillgångar vid föreningens upphörande. 

Om föreningen upphör ska samtliga tillgångar fördelas på föreningar med 

handikappinriktning i Jämtlands län. 


