
Stadgar för Pokemonklubben Åland

§ 1 Föreningens namn är Pokemonklubben Åland och dess säte är Mariehamn.

§ 2 Syftet med föreningen är att främja Pokémonspel och sprida intresset för Pokémonspel, 
förbättra medlemmarnas kunskaper inom Pokémon, väcka äkta sportanda och varaktigt intresse för 
Pokémon bland medlemmarna. Föreningen fullföljer sitt syfte genom att 

• bedriva träning och bytesträffar

• ge teoretisk undervisning 

• arrangera tävlingar, uppvisningar och kurser

• åka på tävlingar och träffar som andra arrangerar

och att följa Pokémons ”Spirit of the game” enligt följande:
”Play! Pokémon events are enjoyed for their atmosphere of friendly competition and good 
sportsmanship. The objective for every Play! Pokémon tournament is that every participant has fun 
while also playing at their best.

We want everyone who participates in Play! Pokémon events to keep these principles in mind—fun,
fairness, honesty, respect, sportsmanship, and learning. Together, these principles make up our 
Spirit of the Game.

Adherence to the Spirit of the Game helps to ensure that all participants have an enjoyable 
experience. This spirit should guide the conduct of players as well as that of the tournament judges 
as they interpret and enforce the rules.”

§ 3 Föreningenens räkenskapsår tillika verksamhethetsår är 1 jan – 31 dec.

§ 4 Stadgeändringar kan göras vid två på varandra följande medlemsmöten med minst två veckors 
mellanrum.

§ 5 Medlem i föreningen kan den bli som stödjer föreningens stadgar och har betalt medlemsavgift 
vars storlek bestäms på årsmötet.

§ 6 Den medlem som motverkar föreningens syfte kan uteslutas ur föreningen. Uteslutande avgörs 
vid två på varandra följande medlemsmöten med minst två veckors mellanrum.

§ 7 Föreningens styrelse ska bestå av 3 ledamöter: ordförande, kassör och sekreterare. Utöver dessa 
väljs 2 suppleanter. Ordföranden måste vara myndig, medan resterande styrelse måste ha fyllt 10 år. 
Styrelse och suppleanter väljs av årsmötet.



§ 8 Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör tillsammans.

§ 9 Föreningens årsmöte hålls årligen på en av styrelsen fastställd dag i januari-mars.  Vid årsmötet 
fattas beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra 
ansvarsskyldiga, väljs styrelsens ordförande och övriga ledamöter och därtill väljs en 
verksamhetsgranskare och dennes suppleant. Årsmötet skall kallas av styrelsen mist 2 månad innan 
mötet och  möteshandlingar ska vara medlemmar tillhanda 3 veckor innan.

§ 10  Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1. mötet öppnas
2. val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
3. mötets laglighet och beslutsförhet konstateras
4. föredragningslistan för mötet godkänns
5. bokslut, årsberättelse och verksamhetsgranskarnas/revisorernas utlåtande presenteras 
6. beslut fattas om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra 
ansvarsskyldiga
7. verksamhetsplan, budget samt medlemsavgiftens storlek fastställs
8. val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen och suppleanter
9. val av en verksamhetsgranskare och dennes suppleant
10. övriga ärenden som anges i möteskallelsen.
Om en föreningsmedlem önskar att ett ärende ska behandlas vid föreningens årsmöte, ska han eller 
hon skriftligen meddela detta till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas med i möteskallelsen.

§ 11 Medlemsmöten hålls när första spelträffen ordnas i månaden och räknas också som 
styrelsemöte. Ordförande och sekreterare för medlemsmöte kan väljas inför varje möte. 

Arrangemang ordnas av styrelsen eller den som styrelsen utser. Organiserat spel genom The 
Pokémon Company får ordnas av The Pokémon Companys godkänd organisatör.  

§ 12  Användning av föreningens tillgångar vid upplösning 
Om föreningen upplöses används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte på ett 
sådant sätt som bestäms av det möte som fattar beslutet om upplösning. Om föreningen blir upplöst,
används dess tillgångar för samma ändamål. 


