
Stadgar för Joker Dart Club r.f 

 

§1 

Föreningens namn är Joker Dart Club r.f och dess hemort är Mariehamn, Åland. 

§2 

Föreningens ändamål är att bland sina medlemmar stimulera och utveckla 

intresset för dartkastande och tillvarata medlemmarnas intressen i frågor 

rörande dartkastning inom landskapet Åland genom att bedriva övnings- och 

träningstillfällen, arrangera undervisningar och informationsverksamhet samt 

anordna, av Suomen Dartsliitto-Finlands Dartförbund r.y, föreskrivna tävlingar 

och andra tävlingar inom landskapet Åland.   

Föreningens målsättning är att även bedriva café / pub verksamhet, inom 

ramen vad gällande tillstånd tillåter, i samband med tävlingar och andra 

arrangemang i klubblokalen.  

Föreningen kan också i mån av möjlighet låna / hyra ut lokalen för lämpliga 

ändamål. 

§3 

Föreningens språk är svenska. 

§4 

Föreningen håller ett ordinarie årsmöte, senast inom mars månad. Närmare 

plats och tid för mötet fastställer styrelsen. Kallelse till föreningens möten 

uppsätts på klubblokalens anslagstavlor minst tio dagar före mötet.  

Om övriga meddelanden till medlemmarna besluter styrelsen. 

§5 

Extraordinariemöte hålles om styrelsen finner detta påkallat eller om minst en 

tiondel av medlemmarna skriftligen riktar en önskan om detta till styrelsen. 

Kallelse till extraordinariemöte utfärdas på samma sätt som till ordinariemöte. 

 

 



§6 

Vid föreningens möten skall protokoll föras. Protokollet från mötet skall 

undertecknas av mötets ordförande och sekreterare. Styrelsens protokoll 

kontrasigneras av sekreteraren och justeras på sätt som styrelsen bestämmer 

vid första mötet. 

§7 

Vid föreningens möten har varje medlem en röst. Röstningen avgörs med enkel 

röstmajoritet. Faller rösterna lika avgör lotten. Om så yrkas sker röstningen 

med slutna sedlar. 

§8 

Styrelsen beslutar om antagande och uteslutande av medlemmar i föreningen. 

Medlemmarna erlägger en medlemsavgift som bestäms på årsmötet. 

§9 

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande 

och fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs på årsmötet. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsför då 

minst hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 

majoritet. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, utom vid val då lotten 

avgör.  

§10 

Föreningens räkenskapsperiod är 1 januari – 31 december. Styrelsen bör avge 

redovisning till verksamhetsgranskaren minst tre veckor före årsmötet. 

§11 

Föreningens namn tecknas av ordförande tillsammans med någon annan 

styrelsemedlem. 

 

 

 



§12 

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden 

1. Välja ordförande samt sekreterare för mötet samt två protokolljusterare. 

2. Konstatera att mötet är stadgeenligt sammankallat. 

3. Föredra verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse. 

4. Fastställa bokslut. 

5. Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen. 

6. Val av ordförande för föreningens styrelse. 

7. Val av andra styrelsemedlemmar. 

8. Val av verksamhetsgranskare. 

9. Fastställa medlemsavgiften. 

10.  Fastställa budget. 

11.  Övriga i kallelsen nämnda ärenden. 

§13 

Beslut om ändringar i stadgarna eller om upplösning av föreningen skall gälla 

krävs minst tre fjärdedelar av de angivna rösterna vid föreningens möte. 

Ändringar av stadgarna eller upplösning av föreningen skall nämnas i 

möteskallelsen.  

§15 

Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas för att främja 

föreningens syfte på ett sådant sätt som bestäms av det möte som fattat 

beslutet om upplösningen. 

§16 

Utöver vad som i dessa stadgar är föreskrivet skall föreningslagen iakttagas. 

Mariehamn 10.3 2015 

 

_________________________  _________________________ 

Joakim Brandt, ordförande  Lasse Åkerlund, sekreterare 



Drogpolicy 
 
 

Policy för JOKER DART r.f. fastslagen vid föreningens årsmöte den 16 mars 2008.  
 
 

Allmän bakgrund 
 

 JOKER DART skall vara en förebild för ett sunt levnadssätt samt positiv gemenskap.  
 

 JOKER DART är en förening som är beroende av både samhällets och det privata näringslivets 
stöd. 

 

 JOKER DART’s trovärdighet kräver att man respekterar de allmänna etiska regler som råder i vårt 
samhälle. 

 

Alkohol 
 

 Idrotten har ett ansvar att medverka till samhällets mål att minska och senarelägga ungdomars 
alkoholdebut.  

 

 Vuxna medlemmar har ett ansvar att informera föreningens unga aktiva om alkoholens skadliga 
inverkningar och prestationssänkade effekt. 

 

 Ledare och enskilda företrädare för föreningen bör vara medvetna om att man representerar hela 
idrotten i samband med officiella uppdrag och därför alltid uppträder korrekt. 

 

 Föreningen skall rätta sig efter den lagstiftning och de regler som gäller marknadsföring av 
alkohol. 

 

Tobak 
 

 Eftersom tobak och snus i stor utsträckning är beroendeskapande och skadlig är det viktigt för 
ledare och vuxna företrädare för idrotten att motverka ungdomars benägenhet att börja röka 
respektive snusa. 

 

 I övrigt gäller samma riktlinjer som för användning av alkohol.  
 

Droger 
 

 Föreningen tar kraftigt avstånd från alla slag av användning av droger i alla dess former och alla 
dess sammanhang. 

 

Doping 
 

 I kongruens med att idrottsrörelsen inklusive vår förening betonat vikten av rent spel inom idrotten 
kan doping inte i någon form accepteras. 

 

 Här följs nationella och internationella bestämmelser som i detalj omtalar vilka medel som är 
förbjudna inom idrotten. 

 

Påföljder 
 

 I händelse av att medlem överskrider eller inte respekterar ovanstående regler och normer 
skallföreningens styrelse ta sig an problemet.  Styrelsen kan också besluta om eventuella 
straffåtgärder. Utgångsläget i problemlösningen skall dock präglas av försök att återfå 
överträdande medlem i föreningens verksamhet. 

  


