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S T A D G A R 
För 

Ålands Fotbollförbund r.f. 
 
1. Föreningens namn, hemort och språk: 
 
Föreningens namn är Ålands Fotbollförbund r.f. och dess inofficiella förkortning 
ÅFF.  
Föreningens internationella inofficiell namn är Åland Football Association. 
Föreningens hemort är Mariehamn. 
Föreningens språk är svenska. 
 
Förbundet är medlem av Finlands  Bollförbund r.f. och verkar inom det område 
som bollförbundets styrelse fastställt.  
I dessa stadgar benämns Ålands Fotbollförbund r.f ; föreningen. 
 
 
2.  Föreningens syfte och verksamhetsformer 

 
Föreningens syfte är att övervaka och leda utvecklingen av fotbollssporten inom 
det område som bollförbundet fastställt som dess verksamhetsområde och att 
utgöra föreningsbandet mellan sina i föreningsregistret inskrivna medlemmar, 
som upptar fotboll på sitt program. 
 
Föreningen förverkligar sitt syfte genom att; 
1) medelst uppslag och råd stödja stiftandet av nya medlemsföreningar som 

bedriver fotbollssport och stärka redan verksamma medlemsföreningars 
arbete; 

2) avgöra meningsskiljaktigheter rörande tävlingar inom sitt 
verksamhetsområde i enlighet med Finlands Bollförbund r.f:s regler; 

3) anordna Åländska Mästerskap (ÅM), ävensom nationella och internationella 
tävlingar; 

4) främja och övervaka fysisk och andlig fostran bland sina medlemsföreningar 
inom sitt verksamhetsområde; 

5) som högsta organ inom sitt verksamhetsområde övervaka utvecklingen av 
fotbollsporten; 

6) upprätthålla ett kansli med personal inom sitt verksamhetsområde; 
7) bistå vid anskaffning av understöd och stipendier inom sitt 

verksamhetsområde. Föreningen kan förvärva och besitta lös och fast 
egendom samt förlägga publikationer; samt 

8) främja utvecklingen av amatör- , skol- och arbetsplatsfotbollsverksamhet 
och anordna därtill hörande tävlingar inom sitt verksamhetsområde. 
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3.        Föreningens medlemmar 
 
Till medlem i föreningen kan antas en i dess verksamhetsområde verksam, till 
Finlands Bollförbund r.f. hörande registrerad förening som idkar fotbollsport, 
eller annan förening eller sammanslutning med rättsförmåga som styrelsen 
godkänner som medlem. 

 
Person, som särskilt förtjänstfullt främjat förverkligandet av föreningens syften, 
kan medelst beslut vid föreningens möte kallas till hedersordförande eller 
hedersmedlem eller tilldelas föreningens förtjänsttecken. 
 

 
4. Utträde och uteslutning av en medlem ur föreningen 
 
En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla detta 
hos föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att vid föreningens 
möte anmäla om utträde för anteckning i protokollet. 
 
Styrelsen kan utesluta en medlem ur föreningen om medlemmen inte har betalat 
sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen annars har underlåtit att 
fullgöra de förpliktelser som medlemmen genom sitt inträde i föreningen har 
åtagit sig eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen 
avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor 
för medlemskap som nämns i lag eller i föreningens stadgar. 
 
Medlem av föreningen utesluts, ifall medlemmen utträder eller utesluts ur 
Finlands Bollförbund r.f. eller ifall medlemmen på grund av en ändring av 
gränserna för föreningens verksamhetsområde hamnar inom ett annat till 
Finlands Bollförbund r.f. hörande område.  
 
Medlem som utträder eller utesluts ur föreningen bör till föreningen betala 
medlemsavgift för innevarande år. 
 
 
5. Anslutnings- och medlemsavgifterna 
 
Höstmötet beslutar om storleken av den anslutningsavgift och årliga 
medlemsavgift som uppbärs av medlemmarna. 
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6. Styrelsen 
 
Föreningens angelägenheter sköts av en styrelse till vilken hör en ordförande, en 
viceordförande samt minst sju (7) och högst tio (10) andra ordinarie 
medlemmar, de sistnämnda med personliga suppleanter, som alla utses vid 
höstmötet. 
 
Ordförande och viceordförande utses samtidigt för ett kalenderår med 
användande av proportionella valsätt. Övriga medlemmar och deras personliga 
suppleanter utses för två (2) kalenderår med användande av proportionella 
valsätt.  
 
Första gången utses fyra (4) medlemmar och deras suppleanter för endast ett (1) 
kalenderår. 
 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han har förhinder på 
kallelse av vice ordföranden, då de anser att det behövs eller då minst fyra (4) 
medlemmar av styrelsen så kräver. 
 
Styrelsen är beslutför när ordförande eller viceordförande och minst fyra (4) 
andra medlemmar är närvarande vid mötet. 
 
Ärende avgöres genom enkel majoritet. Faller rösterna jämt, avgör ordförandens 
röst, dock så att vid val avgör lotten. 
 
Med iakttagande av lag, dessa stadgar och av föreningsmöte utfärdade 
föreskrifter skall styrelsen: 
1) sammankalla till föreningens möten, bereda ärenden som skall föreläggas 

dem och verkställa beslut; 
2) avge utlåtande till Finlands Bollförbund r.f. om nya medlemmar som vill 

inträda i bollförbundet, antaga medlemmar till föreningen och föra 
medlemsmatrikel; 

3) utföra de uppgifter som Finlands Bollförbund r.f. ålagt föreningen samt verka 
som föreningsband mellan Finlands Bollförbund r.f:s styrelse och 
föreningens medlemsföreningar; 

4) anställa och avskeda föreningens personal som erfordras för skötseln av 
föreningens verksamhet samt bestämma om deras avlöning; 

5) sköta föreningens löpande ärenden; 
6) förvalta föreningens egendom samt föra fullständiga räkenskaper över 

föreningens inkomster och utgifter; 
7) uppgöra föreningens verksamhetsberättelse och tillställa Finlands 

Bollförbund r.f:s styrelse en kopia av verksamhetsberättelsen, bokslutet samt 
föreningens mötesprotokoll senast en vecka efter mötet; 
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8) sköta tävlingsverksamheten enligt föreningsmötets föreskrifter; 
9) avgöra meningsskiljaktigheter mellan föreningens medlemmar och utöva på 

styrelsen ankommande bestraffningsrätt; 
10) tillsätta erforderliga utskott. 
 
 
7. Tecknande av föreningens namn 
 
Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och viceordförande 
gemensamt eller av någondera av dem tillsammans med föreningens kanslichef 
eller den eller de funktionärer vilka styrelsen berättigat att teckna föreningens 
namn. 
 
 
8. Räkenskaper och revision 
 
Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
 
Bokslutet jämte nödiga handlingar och styrelsens årsberättelse skall överlämnas 
till revisorerna före den 1 februari. 
  
Revisorerna skall avge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast 2 veckor före 
vårmötet. 
 
9. Föreningens möten 
 
Föreningen håller två ordinarie möten om året. 
 
Föreningens vårmöte hålls under tiden februari-april och höstmöte under tiden 
oktober-december på av styrelsen fastställd dag. 
. 
Ett extra möte hålls då föreningens möte så besluter eller då styrelsen anser att 
det finns skäl därtill eller då minst en tiondedel  (1/10) av föreningens 
röstberättigade medlemmar skriftligen kräver det av styrelsen för behandling av 
ett särskilt angivet ärende. Mötet skall hållas inom trettio (30) dagar från den 
tidpunkt då kravet på mötet framställts hos styrelsen. 
 
Närvarorätt och rösträtt vid föreningens möte har en medlem som fyllt sina i 
stadgarna nämnda medlemsförpliktelser.  
 
Varje medlem har en (1) grundröst. Förutom grundröst har medlem en 
tilläggsröst för varje under föregående spelsäsong inskrivet medlemslag, som 
spelat minst tre fjärdedelar (3/4) av de för spelsäsongen bestämda Åländska 
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mästerskapsmatcherna. Fotbollsdomarklubbarna har, förutom en grundröst, en 
tilläggsröst.  
Medlem får dock rösta med högst sju (7) röster sammanlag.  
Har medlem i samma klass haft flera lag, beaktas vid räkning av antalet röster 
endast ett (1) lag. 
I oklara fall avgör föreningens styrelse frågan om antalet av medlems röster. 
  
Den/de som representerar medlemsförening vid föreningens möte skall vara 
förete av medlemsföreningens styrelse utfärdad fullmakt, som upptager 
representantens/-as namn och antalet röster. 
 
Medlem äger rätt att sända en (1) representant för varje röst och representanten 
bör vara medlem av den förening han representerar. Annan medlemsrepresentant 
skall vara antingen samfundets officiella eller valda representant. 
 
Ledamöter i utskott som föreningens styrelse tillsatt samt hedersordförande och 
hedersmedlem har rätt att närvara vid föreningens möten och deltaga i 
diskussionen, men inte i fattandet av beslut. 
 
Som mötets beslut gäller, om inte något annat bestäms i föreningslagen eller i 
dessa stadgar, den åsikt som har understötts av mer än hälften av de avgivna 
rösterna. Omröstningarna avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt 
avgör mötesordförandens röst, dock så att vid val avgör lotten. 

 
Valet av föreningens ordförande och viceordförande samt övriga medlemmar av  
föreningens styrelsen verkställs dock, såvida de röstberättigade inte kan enas om 
valet, med användande av proportionella valsätt. Vid valet godkänns för 
omröstningen kandidatlista, som undertecknats av ett antal representanter som 
motsvarar minst en fjärdedel (1/4) av det vid mötet representerade antalet röster. 
Faller rösterna jämnt avgör lotten. I övrigt iakttas av föreningsmötet fastställd 
valordning. 
 
 
10. Kallelse till föreningens möten 
 
Styrelsen skall sammankalla föreningens möten. 
 
Kallelse till ordinarie föreningsmöte och extra föreningsmöte skall tillställas 
medlemmarna skriftligen senast trettio (30) dagar före mötet. Till kallelsen skall 
fogas ett förslag till föredragningslista för mötet. 
 
Beträffande extra föreningsmöte gäller i tillämpliga delar vad i dessa stadgar är 
bestämt om ordinarie möte. 
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Ärende som medlemmar önskar få upptagna på föredragningslistan för mötet 
skall anmälas till styrelsen före den 1 januari för vårmötet och före den 1 
september för höstmötet. 
 
11. De ordinarie mötena 
 
Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden: 
 
1) mötets öppnande; 
2) val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare och två  

(2) rösträknare; 
3) konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet; 
4) granskning av representanternas fullmakter; 
5) godkännande av föredragningslistan för mötet; 
6) presentation av föreningens verksamhetsberättelse för föregående år, 

bokslutet och revisorernas utlåtande: 
7) fastställande av bokslutet och beslut om beviljande av ansvarsfrihet för 

styrelsen och andra ansvarsskyldiga; och 
8) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden; 

samt 
9) mötets avslutande. 
 
Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden: 
 
1) mötets öppnande; 
2) val av mötets ordförande, sekreterare och två (2) protokolljusterare samt två 

(2) rösträknare; 
3) konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet; 
4) granskning av representanternas fullmakter; 
5) godkännande av föredragningslistan för mötet  
6) fastställande av antalet medlemmar i styrelsen; 
7) val av ordförande och viceordförande samt ordinarie medlemmar och deras 

personliga suppleanter i styrelsen i stället för dem som är i tur att avgå; 
8) val av två (2) revisorer och deras suppleanter; 
9) fastställande av storleken på inskrivnings- och medlemsavgiften; 
10) fastställande av verksamhetsplanen  för följande verksamhetsår; 
11) fastställande av föreningens budget för följande verksamhetsår; 

och 
12) övriga i möteskallelsen nämnda ärenden; 

samt 
13) mötets avslutande. 
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Ärenden som icke är upptagna på den till möteskallelsen bifogade 
föredragningslistan, kan vid mötet upptagas till behandling och avgörande, om 
minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid mötet representerade antalet röster 
understöder det, dock inte ärende som gäller uteslutning av medlem ur 
föreningen eller upplösning av föreningen och som nämns i förningslagen 23 § 
och 24 §. 
 
 
12.  Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen 

 
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall 
fattas vid föreningens ordinarie möte med minst tre fjärdedels (3/4) majoritet av 
de röster som avgetts vid omröstningen. I möteskallelsen skall nämnas om 
ändring av stadgarna eller upplösning av föreningen. Stadgeändring skall 
godkännas av Finlands Bollförbunds förbundsstyrelse. 
 
Då föreningen upplöses överlåts föreningens tillgångar till Ålands 
Idrottsförbund r.f.  
 
Ifall Ålands Idrottsförbund r.f. inte existerar vid den tidpunkten, fördelas 
föreningens tillgångar för främjande av fotbollssporten mellan föreningens 
medlemsföreningar, varvid som relationstal skall användas de antal röster som 
respektive medlemsförening hade vid det ordinarie föreningsmöte som hölls ett 
år före det möte som fattar beslutet om föreningens upplösning. 
 
 
13. Övriga bestämmelser 
 
I övrigt skall föreningslagens bestämmelserna gälla för föreningen. 
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