FFFIF’s vedtægter
§1.

Navn:
1.1

§2.

§4.

FFFIF's formål er gennem arbejdspladsen og familien at stimulere interessen for idræt, motion og samvær.

Medlemskab:
3.1

Som medlem optages firmaklubber, fagforeninger samt øvrige
foreninger fra Fredericia og omegn, hvis medlemskab er forenelig med FFFIF's vedtægter.

3.2

Som medlem kan optages enkeltpersoner fra Fredericia og
omegn.

3.3

Enkeltmedlemskabet giver ret til at hjemmeboende børn u/18
år kan deltage i FFFIF's aktiviteter.

3.4

Hvis man er indehaver af en våbentilladelse i FFFIF regi, kræves enkeltmedlemskab. Se i øvrigt § 15 Våbenpåtegning.

Ansøgning om optagelse:
4.1

§5.

Fredericia Fag- og Firma- Idræts Forbund stiftet den 14. januar 1951 (FFFIF). Medlem af Dansk Firma Idræts Forbund
(DFIF), Idrætshallens Byggeforening (IHB) og Samvirkende
Idræts Foreninger (SIF).
FFFIF er hjemhørende i Fredericia Kommune.

Formål:
2.1

§3.

23-april-2015

Optagelse i FFFIF skal ske ved skriftlig indmeldelse af enkeltmedlemsdata eller klubnavn, medlemstal og fortegnelse over
klubbens bestyrelse og stiles til bestyrelsen for FFFIF under
formandens adresse.

Udmeldelse:
5.1

Udmeldelse skal være skriftlig og stilet til formanden.

5.2

Enkeltmedlemmet/klubberne er økonomisk ansvarlig over for
FFFIF, så længe en sådan udmeldelse ikke har fundet sted.
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§6.

§7.
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Medlemspligter:
6.1

Medlemmer er alle underkastet FFFIF's vedtægter samt trufne
afgørelser og aftaler.

6.2

Ethvert medlem skal være behjælpelig med at holde orden og
disciplin under udøvelse af FFFIF's aktiviteter.

6.3

Klubberne/medlemmerne skal overholde turneringsudvalgets
fastsatte regler for turneringen og turnerings skemaets fastsatte dato og tidspunkter. Overtrædelse af dette kan medføre
en af FFFIF's fastsatte bøder.

6.4

Doping
6.4.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af DFIF underlagt forbundets gældende dopingregulativ.
6.4.2 Foreningens medlemmer er forpligtet til, på forlangende, at deltage i dopingtest, som udføres af de,
forbundet har bemyndiget hertil.
6.4.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til DFIF's dopingregulativ.

Repræsentantskabet:
7.1

Repræsentantskabet er FFFIF's højeste myndighed. Ordinært
repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt, om foråret,
og indkaldes af bestyrelsen vedlagt dagsorden med mindst 14
dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal indsendes til formanden senest 8 dage før
mødet.

7.2

Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Kontrol af stemme berettigede fremmøde
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af budget
7. Valg
8. Kåring af årets klub
9. Eventuelt
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§7.

§8.
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Repræsentantskabet:
7.3

FFFIF's bestyrelse samt udvalgsmedlemmer har kun stemmeret, såfremt de møder som repræsentant for en klub. Hver
klub kan stille med op til 2 stemmeberettigede repræsentanter. Enkeltmedlemmer kan stille med 2 stemmeberettigede som vælges blandt de fremmødte enkeltmedlemmer.
Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Alle beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, bortset fra lovændringer,
der kræves 2/3 flertal af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter.

7.4

Årskontingent fastsættes på FFFIF's ordinære repræsentantskabsmøde for det efterfølgende kalenderår.

7.5

Repræsentantskabet er beslutningsdygtig, uanset antallet af
de fremmødte stemmeberettigede, når repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet.

7.6

Bestyrelsen vælges på repræsentantskabsmødet for 2 år ad
gangen og består af 10 personer.
I ulige årstal vælges: Formand, 4 medlemmer til bestyrelsen,
1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.
I lige årstal vælges: Kasserer, 4 medlemmer til bestyrelsen,
1 bilagskontrollant og 1 bilagskontrollantsuppleant.
Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til
førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor vedkommende er på valg.
Det tilstræbes, at der i bestyrelsen kun sidder et medlem fra
hver klub.

7.7

Udover formand og kasserer konstituerer bestyrelsen sig selv,
vælger bane- og turneringsudvalg samt andre udvalg.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:
8.1

Repræsentantskabet kan indvarsles til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, når der er meget vigtige sager der skal
behandles, eller når 2/3 af klubberne indsender skriftlig anmodning herom. Indvarslingen skal vedlægges dagsorden.
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§9.
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Regnskab og revision:
9.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege en eller flere personer
til, enten alene eller i fællesskab, at disponere over foreningens
formue, samt at tegne foreningen i økonomiske anliggender,
herunder også at kunne disponere over foreningens midler vis
elektroniske bankprodukter.
9.2

Det kontrollerede regnskab udsendes til foreningerne senest 10
dage før repræsentantskabsmødet.

9.3

Uanmeldte kasseeftersyn skal foretages mindst 2 gange årligt.

§10. Betalings og restanceprocedurer:
10.1 Betalings- og restanceprocedurer fastlægges af bestyrelsen
og offentliggøres på FFFIF’s hjemmeside (WWW.FFFIF.DK)
§11. Turneringsregler:
11.1 Hvor DFIF's og FFFIF's turneringsregler ikke er dækkende,
spilles efter de regler, der er gældende for det forbund, hvorunder idrætsgrenen henhører.
§12. Udelukkelse:
12.1 Overtrædelse af FFFIF's vedtægter og bestemmelser kan
medføre udelukkelse.
§13. Tegningsret:
13.1 FFFIF forpligtes ved underskrift af FFFIF's bestyrelse. Intet
medlem af FFFIF's bestyrelse eller udvalg hæfter personligt
over for tredjemand for lovligt trufne dispositioner.
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§14. Våbenpåtegning:
14.1 Da FFFIF er berettiget til at give våbenpåtegning, er FFFIF's
skyde-udvalg forpligtet til at give orientering til politiet eller
om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem,
der efter skydeudvalgets vurdering, af en hvilket som helst
årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
14.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af FFFIF
ophører.
§15. Opløsning:
15.1 FFFIF opløses, såfremt ikke mindst 4 klubber indenfor FFFIF
er villige til at fortsætte.
15.2 Opløses FFFIF, tilfalder FFFIF's ejendele og midler De samvirkende Idrætsforeninger (SIF) i Fredericia til uddannelse af
idrætsledere. Dog kan SIF ikke disponere over midlerne før
efter 5 års forløb.
Revideret og godkendt
FFFIF's repræsentantskabsmøde, torsdag den 23. april 2015
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15-apr-10

1.

Repræsentantskabet vælger en dirigent. Det kan være en deltager,
der ikke møder som repræsentant for en klub. For så vidt dirigenten
vælges blandt de stemmeberettigede, vælges der også en suppleant.
Er dirigenten klubrepræsentant, og som sådan ønsker at udtale sig
under et punkt eller en sags behandling, overlader han midlertidigt
ledelsen af mødet til den valgte suppleant. I alle andre tilfælde ledes
mødet af den valgte dirigent.

2.

Ved alle afstemninger er almindelig stemmeflertal gældende, for så
vidt FFFIF’s vedtægter ikke udtrykkeligt fastsætter andet.
Skriftlig afstemning skal på begæring foretages.

3.

Dersom dirigenten skønner, at debatten om en sag trækker for længe
ud, kan han stille forslag om debattens afslutning og begrænsning af
taletiden.
Forslag herom kan også stilles af repræsentantskabets øvrige deltagere.

4.

Ændringsforslag kan ikke indleveres efter, at afslutningen af debatten
om det først foreliggende hovedforslag er vedtaget, med mindre mødet vedtager at åbne debatten.

5.

Ændringsforslag som stilles, skal indleveres skriftligt til dirigenten
med forslagsstillerens navn, og navnet på den klub vedkommende
repræsenterer.

6.

Mødet begynder til den fastsatte tid, uanset fremmødets antal.
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Opkrævning af gebyr/brugerbetaling fremsendes på Giro-/FI-kort, individuelt eller med fællespost.
Senest 3 uger efter sidste betalingsdato, har pågældende udvalgsformand
rykket de som er i restance, mundtligt eller skriftligt og evt. fremsendt nyt
Giro-/FI-kort.
Efter yderligere 3 uger rykker kassereren ved brev, de som endnu ikke
har betalt. Restanterne meddeles at hvis en absolut sidste betalingsfrist
heller ikke overholdes, stoppes alle klubbens/medlemmets aktiviteter og
de berørte sættes passive i FFFIF’s kartotek.
Opkrævning af FFFIF årskontingentet sendes med fællespost, sammen
med DFIF’s indberetningsskema. Senest 3 uger efter sidste betalingsdato
rykkes de som er i restance, mundtligt eller skriftligt og der fremsendes
evt. nyt Giro-/FI kort. Hvis en absolut sidste betalingsfrist heller ikke
overholdes, stoppes alle klubbens/medlemmets aktiviteter og de berørte
sættes passive i FFFIF’s kartotek.
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