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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Varbergs GIF Idrottsallians (Alliansen) är en alliansförening, vars medlemmar är de Varbergs 

GIF-föreningar som finns och representerar våra idrotter (se §1). 

§ 1 Sammansättning 

Alliansens medlemsföreningar är 

Varbergs GIF Fotboll 

Varbergs GIF Friidrottsförening 

Varbergs GIF Gymnastikförening 

Till Alliansen är även den ideella kamratföreningen Gamla Giffares Klubb associerad. 

Nya medlemsföreningar kan efter ansökan upptas i Alliansen. Om detta stadgas i § 10 och § 14. 

§ 2 Tillhörighet 

Alliansen är registrerad med tillhörighet i DF, Hallands Idrottsförbund, föreningsnummer 

ALL016. 

Varje medlemsförening är: 

 en egen juridisk person, med egen styrelse, förvaltning, ekonomi och verksamhet 

 medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och till det hörande specialidrottsförbund (SF). 

 medlem i distriktsförbund (DF) och till det hörande specialidrottsförbund (SDF)  

Medlemsföreningarna är skyldiga att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och 

beslut fattade av överordnat idrottsorgan. 

På begäran av RF eller vederbörande SF-, DF- eller SDF-styrelse är föreningen och medlemsför-

eningarna skyldiga att ställa föreningens och medlemsföreningarnas handlingar till förfogande. 

§ 3 Ändamål och uppgifter 

Alliansen har som ändamål att tillsammans med sina medlemsföreningar bedriva idrottslig 

verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”  

(1 kap RF:s stadgar, se bilaga 1). 

Verksamheten skall både direkt och indirekt främja allmännyttig idrottslig verksamhet. I sin 

verksamhet skall Alliansen även motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en 

dopingfri idrott. 

Särskilda uppgifter är att 

 främja och underlätta medlemsföreningarnas idrottsliga verksamhet, exempelvis genom 

att samordna servicefunktioner som effektivt kan skötas gemensamt, såsom IT, telefoni, 

viss administration, bokföring, medlemsservice etc 

 förvalta och utveckla Alliansens tillgångar, exempelvis föreningens hus, Påskbergsgården, 

med omgivande arrendemark, på ett sådant sätt att de kan används för att främja idrottsliga 

eller andra allmännyttiga ändamål i medlemsföreningarnas egen verksamhet. Uthyrning ska 

även kunna ske till andra ideella organisationer som bedriver verksamhet som främjar ett 

idrottsligt eller annat allmännyttigt ändamål samt till privatpersoner för mindre samman-

komster 

 värna och utveckla varumärket Varbergs GIF 

 värna Varbergs GIF:s historik 

 verka för social sammanhållning och samordning mellan ingående medlemsföreningar och 

dess medlemmar 

 skapa intresse för idrott samt utbilda goda idrottsmän och idrottsledare 
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 inför kommunen föra medlemsföreningarnas talan inom de områden som Alliansen be-

myndigats av medlemsföreningarna 

 informera beslutsfattare och allmänhet om medlemsföreningarnas arbete och betydelse 

 offensivt tillvarata anslutna föreningars intressen 

§ 4 Beslutande organ 

Alliansens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen. 

§ 5 Firmateckning 

Alliansens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter 

gemensamt eller av en eller flera utsedda personer. 

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår 

Alliansens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. 

§ 7 Stadgetolkning m m 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i 

stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av 

styrelsen. 

Medlemsförening förbinder sig genom sitt medlemskap i VGIF Idrottsallians, i fråga om till-

lämpning av dessa stadgar, inte väcka åtal vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad-

garna skall i stället avgöras av Alliansens årsmöte enligt samma principer som för stadgeänd-

ring enligt § 8. 

§ 8 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet an-

givna röster. 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlemsförening som styrelsen. 

§ 9 Upplösning av Varbergs GIF Idrottsallians 

För upplösning av Alliansen krävs beslut av årsmötet med minst två tredjedelar av antalet an-

givna röster. 

I beslut om upplösning av Alliansen skall anges hur eventuella tillgångar skall användas för be-

stämt idrottsfrämjande ändamål. 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, samt revis-

ionsberättelse jämte balans- och resultaträkning skall omedelbart tillställas Alliansens medlems-

föreningar samt kommunen. 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

§ 10 Medlemskap 

Medlemskap beviljas av styrelsen efter skriftlig ansökan. Inträde kan beviljas idrottsföreningar, 

anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) samt lokala idrottsföreningar som inte är anslutna till RF 

men där styrelsen bedömer att man har ett klart idrottsligt syfte. Föreningen förbinder sig att an-

vända namnet Varbergs GIF samt i övrigt följa dessa stadgar. 

Beslut om att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälet redovisas 

samt anges vad den medlemsansökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall 

inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på ansökan.  
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Ett överklagande skall föreläggas kommande medlemsmöte, som avhålls senast två månader 

efter att beslutet fattas. I kallelsen till detta möte skall särskilt anges att ärendet behandlas och 

den klagande skall kallas minst åtta dagar före mötet. 

§ 11 Utträde 

Medlemsförening som vill utträda ur Alliansen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och 

anses omedelbart ha lämnat föreningen. 

Medlemsförening som inte har betalat medlemsavgift för två år på varandra följande verksam-

hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur alliansen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att 

föreningen avförs från medlemsförteckningen. 

§ 12 Uteslutning mm 

Medlemsförening får inte uteslutas av annan anledning än att denna har försummat att betala av 

Alliansen beslutade avgifter, motarbetat Alliansens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarli-

gen skadat Alliansens intressen. 

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Alliansen i stället meddela medlemsför-

eningen varning. 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemsföreningen, inom en viss tid, 

dock högst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlem-

skapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemsföreningen 

skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen 

tillställas den berörda föreningen. 

Medlemsförening som uteslutits av styrelsen äger rätt att vid kommande medlemsmöte med Alli-

ansen söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att medlemsföreningen inom 14 dagar 

efter det att den fått del av beslutet skriftligen anmält besvär över detsamma till styrelsen. 

Ärenden avseende dylika besvär skall föreläggas kommande medlemsmöte, som avhålls närm-

ast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte, till 

vilket den klagande kallas minst åtta dagar före mötet. 

Grundas beslut om uteslutande betalning av årsavgifter eller skulder, åligger det styrelsen att 

återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna eller skulderna erlagts före besvärstiden utgång. 

Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Alliansen 

och den förutvarande medlemsföreningen såvitt avser stadgeenliga avgifter. 

§ 13 Medlemsförenings rättigheter och skyldigheter 

Medlemsförening 

 har skyldighet att använda namnet Varbergs GIF samt GIF:s gemensamma klubbmärke (se 

bilaga 2), klubbfärger och övriga för Varbergs GIF utmärkande signum. 

 har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemsföreningarna 

 har rätt till information om Alliansens angelägenheter 

 skall följa Alliansens stadgar och beslut som fattas av dess beslutande organ 

 skall betala medlemsavgift senast sista april samt övriga avgifter som beslutas av Alliansen 

 har inte rätt till del av Alliansens behållning eller egendom vid upplösning av Alliansen 

 skall i sin verksamhet vårda och bevara den s k GIF-andan 

§ 14 Associering av stödförening 

Till Alliansen kan associeras (ges begränsat medlemskap) stödföreningar (t ex Veteranklubb el-

ler Supporterklubb) som har till ändamål att från olika utgångspunkter stödja medlemsförening-

arnas verksamhet. 
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Stödförening skall verka för ändamål som gynnar hela Varbergs GIF, d v s samtliga föreningars 

medlemmar. 

Associeringen ger stödförening rätt att i sin verksamhet använda Varbergs GIF:s namn, klubb-

märke och övriga utmärkande signum. Alliansens styrelse utfärdar sådan rätt, under villkor att 

stödföreningen har fastställda stadgar och en stadgeenligt vald styrelse. 

Stödförening är inte, om inte annat beslut fattas, medlem i Alliansen. 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 

§ 15 Tidpunkt, kallelse 

Årsmötet, som är Alliansens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid 

och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till årsmöte skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemsförening-

arna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller annan fråga av väsentlig betydelse 

för Alliansen eller dess medlemsföreningar skall det anges i kallelsen. 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, verksamhetsplan med budget 

samt styrelsens förslag och inkomna motioner med yttrande skall finnas tillgängliga för med-

lemsföreningarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar 

finns tillgängliga. 

§ 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet 

Såväl medlemsförening som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  

Förslag från medlemsförening skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. 

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget. 

§ 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt 

Medlemsförening som betalt förfallna medlemsavgifter har rösträtt. 

Medlemsförening har två röster. 

Medlemsförening som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

Associerad medlemsförening har yttrande- och förslagsrätt på mötet, men inte rösträtt. 

§ 18 Beslutsmässighet 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemsföreningar som är närvarande. 

§ 19 Beslut och omröstning 

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med 

undantag för de i § 8 första stycke och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor ge-

nom 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 rös-

ter. 

För beslut i andra frågor krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet av-

givna 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 biträds av ordförande 

vid mötet, om ordföranden är röstberättigad vid mötet. Är ordföranden inte röstberättigad avgör 

lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. 

Beslut bekräftas med klubbslag. 
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§ 20 Ärende vid årsmötet 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet. 

2. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt. 

3. Fastställande av föredragningslista. 

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

5. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under verksamhets/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verk-

samhets-/räkenskapsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner)och i rätt tid inkomna motioner. 

12. Val av: 

a) Alliansens ordförande för en tid av ett år. Alliansstyrelsen tar efter samråd med 

medlemsföreningarnas styrelser fram förslag till ordförande. 

b) Styrelseledamöter, suppleanter och revisorer utses av medlemsföreningarnas styrel-

ser, se § 22 och 23. 

13. Övriga frågor 

14. Avslutning 

Beslut i fråga om ekonomisk betydelse för Alliansen eller medlemsföreningarna får inte fattas 

om den inte finns med i kallelsen för mötet. 

§ 21 Extra årsmöte 

Styrelsen kan kalla medlemsföreningarna till extra årsmöte. 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller en av föreningens röstberätti-

gade medlemsföreningar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla 

skälen för begäran. När styrelsen erhållit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar 

kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till före-

dragningslista skall tillställas medlemsföreningarna senast sju dagar före mötet. 

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kal-

lelse i enlighet med föregående stycke. 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i  

§ 17 och § 18. 

REVISORER 

§ 22 Revision 

Revisionen görs av tre ledamöter, varav medlemsföreningarnas styrelser vardera utser en. 

Revisorerna utser inom sig en ordförande. 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Alliansens räkenskaper, årsmötes- och styrelsepro-

tokoll och övriga handlingar. 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaperna för verksamhets- och räken-

skapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet. 
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STYRELSEN 

§ 23 Sammansättning 

Styrelsen består av ordförande, tre och tre suppleanter. Ordföranden väljes för ett år efter för-

slag av alliansens styrelse, som i ärendet skall samråda med medlemsföreningarnas styrelser. 

Ledamöterna utses av medlemsföreningarna (vardera en) liksom suppleanterna (vardera en). 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare 

som behövs. 

Vid förhinder för ledamot inträder den suppleant som utsetts av samma förening som den 

förhindrade. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt 

samma ordning för tiden t o m nästföljande årsmöte. 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter 

beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt, kan också utses till befattning inom styrelsen. 

§ 24 Styrelsens åligganden 

När årsmötet inte är samlat är styrelsen Alliansens beslutande organ och ansvarar för förening-

ens angelägenheter. 

Det åligger styrelsen särskilt att 

tillse att för Alliansen gällande lagar och bindande regler iakttas, 

verkställa av årsmötet fattade beslut, 

planera, leda och fördela arbetet i Alliansen och bl a utse klubbhuskommitté, 

ansvara för och förvalta Alliansens medel och egendom, 

tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt § 22, 

förbereda årsmötet 

§ 25 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när halva antalet ledamöter begär detta. 

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid omröstning 

gäller den mening som företräds av flertalet närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning 

per brev/epost eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant 

beslut anmälas vid närmast följande sammanträde. 

Sammanträde skall protokollföras. Protokoll justeras av mötesordföranden. Avvikande mening 

skall antecknas i protokollet. 

§ 26 Utmärkelser m m  

Vid årsmöte 2020 beslöts att Alliansen skulle inrätta ett stipendium som riktar sig till förtroen-

devalda som gjort särskilda insatser inom Varbergs GIF. Stadgarna redovisas i Bilaga 3. 

ÖVRIGA FÖRENINGSORGAN 

§ 27 Kommittéer, arbetsgrupper och andra underliggande föreningsorgan 

Föreningen skall ha en fast Klubbhuskommitté avseende Påskbergsgården. Styrelsen får 

härutöver vid behov inrätta tillfälliga föreningsorgan. I sådana fall skall styrelsen fastställa vilka 

befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen skall ha, bl a ifråga om budget, 

verksamhetsplanering/uppföljning/återrapportering mm. 
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Bilaga 1 

RF:s STADGAR (utdrag) 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*  

Idrottens verksamhetsidé (2015) 

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet. 

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. 

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning. 

Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling. 

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig 
folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet. 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med 
tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott 
avser vi idrott för dem som är över 25 år.  

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig 
idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på bar-
nens villkor. 

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. 

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten 
är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som 
sporre. 

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla för-
bund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- 
och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrotts-
rörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksam-
hetsvillkor.  

Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsned-
sättning. 

Idrottens vision  

Svensk idrott - världens bästa 
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både 
till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och 
föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass. 

Idrottens värdegrund 

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så 
att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.  

Demokrati och delaktighet 
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som 
deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska 
utövas jämställt och oavsett bakgrund.  

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla 
som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.  

Rent spel  och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskom-
melser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, 
matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utan-
för idrottsarenan. 
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Bilaga 2 

BESTÄMMELSER FÖR VARBERGS GIF:S KLUBBTECKEN M.M.  

1. Föreningsmärke 

Föreningens klubbtecken utgörs av en lagerkrans innefattande texten VARBERG och omgärdande 

fyra diagonala kvadrater i vilka versalerna VGIF är ingraverade i röda och blå fält. Lagerkrans, text och 

kvadratkonturer är i guld. Färgkoderna är: 

   CMYK     Pantone 
Röd:   0, 100, 91, 0   485 CV 
Blå:   100, 60, 0, 6   286 CV 
Guld:   0, 23, 100, 30  132 CV 

Föreningsmärket finns i två utföranden:  

a)         resp       b) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av vilka a) är det officiella klubbtecknet och b) är det som används på tryckta dokument. 

2. Medlemsförening 

I vissa sammanhang kan medlemsförening använda Varbergs GIF:s föreningsmärke med egen 

undertext: 
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Bilaga 3 

BESTÄMMELSER OM UTMÄRKELSER 

Nedan redovisas stadgar för Varbergs GIF Idrottsallians stipendium för särskilt förtjänta 

förtroendevalda/ideellt arbetande ledare. 

 Syfte: Stipendiets syfte skall vara att uppmuntra och stödja förtroendevalda/ideellt arbetande 

ledare som gjort speciella för Varbergs GIF Idrottsallians eller någon av dess 

medlemsföreningar. 

Målgrupp: Det förutsätts att stipendiaten/stipendiaterna har haft förtroendeuppdrag i Alliansen 

eller någon av dess medlemsföreningar under minst fem år. 

Stipendiesumma: Stipendiesumman skall vara 6000 kr årligen. Beloppet skall ses som en 

riktpunkt. Alliansens styrelse äger rätt att föreslå annat belopp om så anses lämpligt. 

Tid för ansökan och nominering: Nominering skall ske på förslag från Alliansens styrelse 

eller från styrelsen i någon av medlemsföreningarna och vara Alliansstyrelsen tillhanda senast 

den 15 januari. 

Beslut om stipendiet: Styrelsen för Varbergs GIF Idrottsallians utser den/de som skall erhålla 

stipendiet. 

Utdelning av stipendiet: Stipendiet utdelas i samband med Alliansens årsmöte eller vid annat 

lämpligt tillfälle. 

Ekonomi: Varbergs GIF Idrottsallians avsätter ett startkapital om 50 000 kr år 2020 till en 

stipendiefond. Varje årsmöte beslutar om ytterligare avsättning till fonden beroende på årets 

resultat. Fonden förvaltas av Alliansens styrelse och redovisas på särskilt konto. 

Ändring av stadgar och villkor: Stadgar och villkor för stipendiet/fonden föreslås av 

Alliansstyrelsen. Fastläggande och ändringar av dessa kan endast genomföras av Alliansens 

nästkommande årsmöte.   
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Bilaga4 

INSTRUKTION FÖR KLUBBHUSKOMMITTÈ, PÅSKBERGSGÅRDEN 

Denna kommitté är en särskild arbetsgrupp tillsatt av VGIF Idrottsallians med en specifik ar-

betsuppgift. Ledamöter är utvalda personer med ett genuint intresse för GIF i allmänhet och 

Påskbergsgården i synnerhet. 

 


