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Reglemente för Idrottsutskottet (IdrU)
Antaget: 1991-10-23
Ändrat: 2004-10-20, 2021-11-20

§1

Övergripande uppgift

Idrottsutskottets övergripande uppgift såsom verkställande organ är att planera och verkställa
föreningens idrottsverksamhet.

§2

Sammansättning och val

Om Idrottsutskottets sammansättning och val av dess ledamöter är föreskrivet i Medicinska
Föreningens stadgar.
§3

Ansvarsförhållande
Idrottsutskottet ansvarar i sin verksamhet inför Fullmäktige.

§4

Sammanträdesformer
Om Idrottsutskottets sammanträdesformer är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.

§5

Verksamhet
Om Idrottsutskottets åligganden är stadgat i Föreningens stadgar.

§6

Delegation och arbetsfördelning

Idrottsutskottet kan delegera uppgifter som åligger utskottet till dess ordförande, ledamot av
utskottet eller anställd personal. Utskottet fördelar inom sig kassörposten enligt § 9. I övrigt
fördelar utskottet sina arbetsuppgifter inom sig såsom det finner lämpligt, om inte annat sägs
här nedan.

§7

Ordförande

Idrottsutskottets ordförande åligger:
a) att leda utskottets arbete;
b)
att kalla till och leda sammanträden med utskottet;
c)
att inför styrelse och fullmäktige föra utskottets talan
d)
att tillsammans med kassören ansvara för utskottets ekonomi.
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§8

Sekreterare

Idrottsutskottets sekreterare åligger:
a) att vid utskottets sammanträden föra beslutsprotokoll;
b) att på ordförandens anmodan ordna kallelser och andra av utskottets utskick;
c) att tillsammans med ordföranden ta ställning till inkommande post;
d) att ombesörja arkivering av utskottets handlingar.

§9

Kassör

Idrottsutskottets kassör åligger:
a) att tillsammans med ordföranden ha övergripande kontroll över utskottets ekonomiska
ställning gentemot budget;
b) att handha utskottets kontantkassor och inbetalningar till dessa samt redovisa dem till
skattmästaren;
c) att ansvara för, upprätta och till skattmästaren inlämna en ekonomisk redovisning efter
större arrangemang för avstämning mot bokföringen.

§10

Befattningshavare

Utskottet kan inom sig utse de övriga befattningshavare som verksamheten kräver och till
dessa delegera uppgifter.

§11

Medlemskap i Sveriges Akademiska Idrottsförbund (SAIF)

Medicinska Föreningen i Stockholm har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa
RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat
idrottsorgan.

§12 Ändring av reglementet

Om ändring av reglemente är föreskrivet i Medicinska Föreningens stadgar.
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