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§ 1. Föreningens namn
Föreningens namn är Växjö Skate. Föreningen är en lokalavdelning i Vi Unga. 

§ 1. Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Växjö.

§ 3. Ändamål
Växjö Skate är en ideell förening som brinner för skateboard och starkt arbetar för en mer levande 
skateboardscen i Växjö med omnejd. Vårt huvudsakliga mål är att driva Växjö Skatehall. Förutom 
hallen så arrangerar vi tävlingar, resor och andra roliga events för att stärka sammanhållningen mellan 
alla skateboardåkare. Vi driver sidan www.vaxjoskate.se. Där informerar vi om vad vi arrangerar och 
annan information som rör föreningen,
Vi driver www.vaxjoskate.blogg.se och ett facebook konto för att inspirera och marknadsföra vår 
förening. Vi har löpande möten under året för planering av evenemang och ombyggnation av hallen. 
För förnyelse i hallen anser vi är viktigt. Skateboard åkning skiljer sig från många andra sporter. Det 
sker på obestämda tider och är en spontan och ostrukturerad sport. Skateboard handlar mycket om att 
ha roligt och utvecklas tillsammans, det är kreativt och ger en bra fysisk träning. Vi vet att skateboard 
för många kan bli mycket mer än bara ett intresse. Det är en hel ungdomskultur och livsstil som har 
starka band till musik, klädmode, konst, design och foto. Huvudsyftet när föreningen bildades våren 
2007 var att få igång en inomhushall, vilket vi har lyckats med. Nu är vårt syfte att ge Växjö en plats på 
skateboardkartan.

§ 4. Styrelserepresentation
Studieförbundet Vuxenskolan har rätt att utse en representant med personlig ersättare i Vi Ungas 
styrelser, så länge Vi Unga har rätt att utse en representant med personlig ersättare i Studieförbundet 
Vuxenskolans styrelser.

§ 5. Motionsrätt
Alla medlemmar i föreningen har rätt att lämna motioner till föreningens årsmöte. Motionerna ska vara 
underskrivna av minst en motionär. Motionerna ska vara föreningsstyrelsen tillhanda senast 10 dagar 
före årsmötet.

§ 6. Föreningsårsmötet
Årrsmötet är föreningens högsta beslutande möte. Årrsmöte ska hållas varje år senast den sista februari. 
Extra årsmöte hålls då föreningsstyrelsen finner anledning till det eller då minst 1/3 av medlemmarna 
skriftligen begär det. Vid extra årsmöte behandlas bara den fråga som är orsak till det extra årsmötet. 
Föreningsstyrelsen ska kalla till årsmötet senast 14 dagar före mötet. Rösträtt vid föreningens årsmöte 
har alla närvarande medlemmar som betalt medlemskap för innevarande år. Den avgående 
föreningsstyrelsens ledamöter har inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Ledamöter i den 
tillträdande föreningsstyrelsen har inte rösträtt i fråga om val av revisorer. Personal i Vi Unga har inte 



rösträtt.

Vid ordinarie årsmöte behandlas följande:
• Godkännande av kallelsen
• Fastställande av föredragningslista
• Verksamhetsberättelse och bokslut
• Revisorns berättelse
• Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
• Fastställande av antal ordinarie ledamöter, minst tre, samt eventuella ersättare i föreningsstyrelsen
• Val av föreningsstyrelse
• Val av minst en myndig revisor
• Val av ombud till distriktsstämman
• Val av ordinarie representant samt personlig ersättare till Studieförbundet Vuxenskolans 
lokalavdelnings styrelse, efter samordning med övriga Vi Unga-föreningar i lokalavdelningens område
• Motioner
• Anmälan av verksamhets- och ekonomisk plan,
• Fastställande av medlemsavgift
• Förslag från föreningsstyrelsen
• Val av valberedning samt sammankallande

§ 7. Föreningsstyrelsens uppgift
Föreningsstyrelsen består av ledamöter valda av föreningens årsmöte samt adjungerade ledamöter, efter 
föreningsstyrelsens beslut. Ledamöter vilka valts av föreningsårsmötet ska vara medlemmar i Vi Unga.
Klubbstyrelsen har till uppgift att:
• planera och genomföra verksamhet, i enlighet med Vi Ungas grundidéer och stadgar
• leda föreningen, samt göra verksamhetsberättelse och bokslut
• betala avgifter och lämna in de rapporter, ge den information och insyn i verksamhet och förvaltning 
som distrikt och riksorganisation önskar.

§ 8. Jämställdhet och integration
Det är alldeles för få tjejer som åker skateboard. Vi vill särskilt uppmuntra tjejer till att åka och vi har 
hallen öppen enbart för tjejer en kväll i veckan. Integration är naturligt för oss, alla skejtare är som en 
stor familj oavsett skillnader. Det ska vara lätt som nyinflyttad från ett annat land att skaffa sig en 
grupptillhörighet bland oss skejtare.

§ 9. Regler gällande skatehallen
– Vi är alla ansvariga för att skapa en trivsam miljö i hallen.
- Alla hjälps åt att hålla rent och snyggt – inte skräpa ner.
- Vid fall av skadegörelse eller annan brottslighet kommer polisanmälan ske, man blir även portad från 
hallen.
- Vi rekommenderar skydd när man åker, särskilt som nybörjare.
- Åkning sker på egen risk. Visa hänsyn mot nybörjare och yngre.
- Nolltolerans för rökning, droger och alkohol.
- Medlemskort ska alltid medföras vid åkning.
- Förbjudet att flatskejta och vaxa minirampen. Inlines är tillåtet men inte cyklar eller kickbikes.
- Ombyggnation får endast föregås av styrelsebeslut och byggsektionen utför det.
- Om någon regel bryts riskerar man att bli avstängd från hallen i minst två veckor.
Styrelsen bestämmer hur lång period avstängningen blir beroende på regelbrott.



§ 10. Vilande förening
En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom beslut på föreningsårsmötet och 
förenings tillgångar ska förvaltas av distrikt eller i de fall sådant inte finns, förbundet. Om årsrapport 
inte inlämnats senast den 15 mars kan distriktsstyrelsen eller, i de fall sådant inte finns, 
förbundsstyrelsen fatta beslut om att upplösa föreningen.

§ 11. Upplösning
En förening, som inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot medlemmarna ska upplösas. Föreningen 
upplöses genom beslut på föreningsårsmöte eller av styrelse för ovanstående led. Vid upplösning 
tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, distrikt eller, i de fall sådant inte 
finns, förbundet Vi Unga.


