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1. Ansvar
2. Rådighed
3. Uniformer
4. Tilhørsforhold

§ 11 Etisk reglement side 6

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Middelfart Stingers American Football Club. Foreningen har hjemsted i
Middelfart Kommune. Foreningens postadresse er formandens adresse.

§ 2. Formål

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og udøvelsen af sporten American Football
(Amerikansk Fodbold), tackle så vel som flag-football. Dette gælder for både herre og damer samt
børn og unge.

§ 3. Tilknytning

Foreningen er medlem af Dansk Amerikansk Fodbold Forbund (DAFF), som er medlem af
European Federation of American Football (EFAF), International Federation of American Football
(IFAF) og Dansk Idræts Forbund (DIF). Derved er foreningen Middelfart Stingers AFC også
forpligtet til at overholde forbundets love og vedtægter.

§ 4. Medlemskab

Stk. 1 Enhver som ønsker at dyrke amerikansk fodbold kan optages som aktivt medlem i
Middelfart Stingers AFC. Personer som ønsker at støtte foreningen, men ikke være aktiv
idrætsudøver, kan uanset alder optages som passiv medlem. For spillere i Middelfart Stingers AFC
vil det være muligt at søge bestyrelsen om, at få sat sit medlemskab som passiv. Ansøgningen
skal sendes skriftligt til bestyrelsesformanden, som fremlægger samme på førstkommende
bestyrelsesmøde. Formanden har mulighed for på egen hånd, at forhåndsgodkende en sådan
ansøgning. For passiv medlems status gælder det, at medlemmet ikke må deltage aktivt i
hverken træning eller kamp.

Stk. 2 Optagelse i foreningen sker ved henvendelse til bestyrelsen. Der kan kun nægtes optagelse,
hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet
forelægges på den følgende generalforsamling, dersom den pågældende ønsker dette.

Stk. 3 Indmeldelsen / udmeldelsen skal være skriftlig og i underskrevet stand. Personer som
ønsker indmeldelse i foreningen, men som ikke er myndige på indmeldelses
tidspunktet, skal have forældres eller værges gyldige skriftlige tilladelse. Udmeldelse
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kan kun ske skriftligt til klubbens kassere inden sidste hverdag i hver måned. Hvis et
medlem skylder i kontingent for en periode, er det udelukket som aktivt. Intet medlem
i restance kan udmelde sig. Og det kan ikke indmeldes igen, før gælden er betalt.
Medlemmer i restance vil blive låst ved DAFF, så de ikke kan søge licens i andre
klubber.

Stk. 4 Ved første gangs indmeldelser tillades en prøveperiode på 30 dage løbende. For at
kunne opnå licens, skal man være aktivt medlem.

Stk. 5 Et medlem der bevidst modarbejder eller skader foreningens arbejde eller omdømme,
kan suspenderes af bestyrelsen. Efter høring af sagens parter, kan bestyrelsen bortvise et
medlem. Bestyrelsens afgørelse kan ankes for generalforsamlingen.

Stk. 6 Ethvert medlem har pligt til at oplyse navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer samt
e-mailadresse til foreningen. Medlemmet er ligeledes ansvarlig for at underrette
formanden, hvis der sker ændringer i oplysningerne.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse, som er sammensat ved en formand, en
kassere samt fire menige medlemmer. Bestyrelsen vælges på den ordinære
generalforsamling. Formanden vælges for 2 år i lige år. Kassere vælges for 2 år i ulige
år. Alle menige medlemmer vælges for 1 år. For så vidt at antallet af
bestyrelsesmedlemmer ikke når 6, er bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig med
nye medlemmer, hvis valg dog vil være at godkende på nærmeste generalforsamling.
Alle medlemmer kan genvælges.

Stk. 2 Ved afstemning skal der være simpelt flertal, og ydermere skal det besluttes på hvilken
måde afstemningen foregår. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsesmøde afholdes efter behov. Der kan indkaldelse til bestyrelsesmøde hvis formanden
eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsorden skal angives.

Stk. 3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtige når den konstituerede bestyrelse er samlet.

Stk. 4 Ved eventuel afgang fra bestyrelsen inden valgperiodens udløb, kan bestyrelsen supplere
sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 6. Økonomi

Stk. 1 Foreningen hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen samt øvrige medlemmer af
foreningen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld.

Stk. 2 Kasseren er ansvarlig for at Middelfart Stingers AFCs regnskab og fører dette.
Regnskabet skal forsynes med revisionspåtegnelse, og på generalforsamlingen
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fremlægges regnskabet. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kasseren
er ligeledes ansvarlig for, at der udarbejdes er budget for det kommende år.

Stk. 3 Revision varetages af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer. De skal til hver en tid
have adgang til at kontrollere foreningens bøger, bilag og formue.

§ 7. Generalforsamlingen

Stk. 1 Middelfart Stingers AFC øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år efter årsmødet i DAFF, dog inden 31. december
og varsles mindst 21 dage forud. På generalforsamlingen vælges der en intern revisor.
Forslag der ønskes behandlet skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage
før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes 8 dage før generalforsamlingen.
Indkaldelse og dagsorden kan udsendes elektronisk.

Stk. 2 På generalforsamlingen har medlemmer af Middelfart Stingers AFC samt
udvalgsmedlemmer stemmeret. Generalforsamlingen er gyldig uanset hvor mange af
klubbens stemmeberettigede medlemmer, der er fremmødt. Stemmeberettigede
medlemmer vil sige, en der ikke har skyld i forfalden gæld eller er udelukket på anden
vis af bestyrelsen. Vedtægtsændringer kan foretages på en lovlig indkaldt
generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer
stemmer herfor.

Stk. 3 Stemmeafgivelse kan kun ske ved personligt fremmøde.

Stk. 4 Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen
eller efter 2/5 af medlemmernes anmodning herom til bestyrelsen med angivelse af formål.
Dog skal 4/5 af de medlemmer, som har skrevet under på indkaldelsen være til stede, for at den
ekstraordinære generalforsamling er gyldig.

§ 8. Kontingent

Stk. 1 Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen, dette gælder både pris og
rate-form. Man betragtes som junior, hvis man deltager som aktiv på et af foreningens
ungdomshold. Indbetalingen foregår via bankoverførsel. Kontingentopkrævningen kan
udsendes elektronisk.

Stk. 2 Hvis der forekommer restance, sendes der efter 14 dage en rykker, 7 dage efter en ny
rykker og herefter er det eksklusion af det pågældende medlem. Et medlem som bliver
ekskluderet pga. restance, vil blive låst ved DAFF, så denne ikke kan søge licens i andre
klubber under DAFF, indtil gælden er betalt.
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§ 9. Tegningsret

Stk. 1 Foreningen tegnes af hele bestyrelsen, eller af formanden i forening med 2 øvrige
medlemmer af bestyrelsen.

§ 10. Foreningens opløsning

Stk. 1 Berammelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i denne anledning
særlig indkaldt generalforsamling.

Stk. 2 Mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede skal være repræsenteret og det kræver ¾ af
de afgivne stemmer, for at forslaget kan vedtages. Er der ikke repræsenteret et tilstrækkeligt
antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan bestemmelsen tages uden
hensyn til det repræsenterede antal, såfremt at ¾ af de fremmødte stemmeberettigede stemmer
derfor.

Stk. 3 Ved en eventuel opløsning tilfalder alle foreningens midler (både udstyr og evt. formue)
til fremme for amerikansk fodbold i Danmark.

§ 11. Udvalgsreglement

Stk. 1 Hvis man på hvilket som helst tidspunkt ønsker at melde sig fra sin post i et udvalg, er
man selv ansvarlig for at finde en stedfortræder, der skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 2 Alle udvalg forpligtiger sig til at sørge for at løse de af vedtægterne fastlagte opgaver i
årets løb. Der kan med selvfølge hentes hjælp hos den fungerende bestyrelse.

Stk. 3 Følgende udvalg fungerer under Middelfart Stingers AFC:

§ 12. Udstyr mm.

Stk. 1 Middelfart Stingers AFC er ansvarlig for at fremskaffe bane-udstyr, så kamp-banen
lever op til de til enhver tid opstillede krav i DAFFs turneringskatalog.

Stk. 2 Udstyr mm. som er erhvervet af Middelfart Stingers AFC, enten via indkøb eller
sponsorater, er frit til rådighed for foreningens medlemmer i forbindelse med træning
og kamp.
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Stk. 3 Foreningens er til hver en tid ansvarlig for, at der er kamp-uniformer til rådighed til
klubbens kampe under DAFF. Dette er gældende for alle klubbens hold.

Stk. 4 Alt spillerudstyr, træningsudstyr, baneudstyr, kamp-uniformer mm. samt evt. formue,
som er erhvervet af Middelfart Stingers AFC, efter at Middelfart Stingers AFC blev
godkendt som tilskudsberettiget forening efter folkeoplysningsloven, tilhører
Middelfart Stingers AFC og ingen anden forening.

§ 13. Etisk reglement

Stk. 1 Hvis et medlem af Middelfart Stingers AFC på nogen måde udviser en opførsel /
optræden, som kan virke skadelig på Middelfart Stingers AFCs omdømme, også selv
om denne ikke er i klubmæssig sammenhæng, har formanden bemyndigelse til straks
at ekskludere samme medlem. Bestyrelsen skal herefter sammenkaldes og en endelig
ekskludering behandles.

Stk. 2 Hvis samme sker i klubmæssig eller sportslig sammenhæng gælder samme beføjelser
som i stk. 1.

Stk. 3 Det gælder for foreningens ledere og trænere altid at udvise en opførsel, både sportsligt
og privat, som er til fremme for foreningens sociale og sportslige positive udvikling. Hvis ikke kan
beføjelserne i stk. 1 finde anvendelse.

Stk. 4 Det påhviler ethvert medlem at skabe en atmosfære som kun er til fremme for den
sociale og sportslige udvikling i foreningen.

Stk. 5 Det er et krav at der bliver indhentet børneattester på alle ledere og trænere, så snart de
bliver ansat af Middelfart Stingers AFC.

Stk. 6 Middelfart Stingers AFC tager skarp afstand for enhver form for doping. Hvis et medlem
bliver testet positiv af Anti-Doping Danmark, vil dette straks fører til ekskludering. Så snart
resultatet af B-prøven er offentliggjort, skal bestyrelsen samles, for at træffe beslutning vedr.
medlemmets fremtid i Middelfart Stingers AFC.

Middelfart Stingers AFC har siden klubbens grundlæggelse haft 0 spillere, som er
blevet testet positiv for brug af doping.
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Vedtægter er godkendt på den stiftende generalforsamling Januar 2004.
Revideret i forbindelse med indtrædelse i MFFI i 2004.
Revideret ved ekstraordinær generalforsamling d. 29. juni 2013.
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