STADGAR

1§

Ändamål

Föreningen är öppen för alla, och skall vara politiskt och religiöst obunden. Föreningen skall verka för
att främja och utveckla skytte med luftvapen, samt verka aktivt för en säker vapenhantering.
Föreningen skall bedriva tävlingsverksamhet i olika skytteformer, t.ex fallmålsskytte, korthållskytte,
målskytte och snabbskytte i alla olika förekommande kalibrar, enligt det förbund (med
underorganisationer) föreningen tillhör.
Föreningen skall arrangera klubbmästerskap och nationella tävlingar, samt skapa förutsättningar till en
fritidssysselsättning för hela familjen.

2§

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3§

Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) och är därigenom ansluten till Sveriges
Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är
belägen samt vederbörande skyttesportsdistriktsförbund (SDF) inom SvSF.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av
överordnat idrottsorgan.
Föreningen tillhör även Svenska Jägarförbundet.
På begäran av RS, SvSF styrelse eller vederbörande SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att
ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4§

Räkenskapsår

Skall vara kalenderår. 1/1 - 31/12. Resultat och balansräkning för verksamhetsåret skall vara
revisorerna till handa senast 15 februari för revisorsberättelse till årsmötet.

5§

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av särskilt utsedda personer i
styrelsen och/eller anställd personal.

6§

Styrelsen

Föreningens årsmöte väljer föreningsstyrelse. Styrelsens sammansättning: Ordförande, sekreterare,
kassör, ban & säkerhetsansvarig och två suppleanter som välj i turordning. Styrelsens medlemmar
väljs på 2 års mandattid där ordföranden och kassören skall väljas växelvis.
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Frånträde av ledamot ur styrelsen skall meddelas styrelsen snarast och där suppleant inträder i
turordning. Ordförande har vid lika röstetal utslagsrösten. Ordförande och sekreterare är även ombud
till distriktsårsmöte för SvSF.

7§

Revisorer

Två revisorer skall utses på 2 år, varav den ene skall vara sammankallande, revisorerna bör om möjligt
väljas växelvis vart annat år.

8§

Beslutande organ

Föreningens högst beslutande organ är årsmötet, under löpande verksamhetsår är styrelsen beslutande
utom i frågor som skall tas vid årsmöte eller vid extra föreningsmöten. Extra föreningsmöte kan
utlysas av styrelsen eller å 2/3 av föreningsmedlemmarna skriftligt begär extramöte. Extramöte skall
utlysas senast 4 veckor före mötesdagen och i kallelsen skall det framgå vilket ärende som är orsak till
det extra mötet.

9§

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften beslutas vid årsmötet eller extra föreningsmöte.

10§

Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i
stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller extra föreningsmöte. I brådskande fall får
frågan avgöras av styrelsen.

11§

Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte, förslag till ändring får avges av både medlem som
styrelse. Förslag till stadgeändring skall vara föreningsstyrelsen till handa senast den 31 december

12§

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall vara
ordinarie, och med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till
bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras
t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

13§

Medlemskap

Enskild person får ansöka om medlemskap. Ansökan om medlemskap kan avslås om det kan antas att
vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå
medlemsansökan fattas av styrelsen, och skall utan dröjsmål meddelas den sökande. Beslut om vägrat
medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
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14§

Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall lämpligen skriftligt anmäla detta till styrelsen. Medlem
som inte betalat medlemsavgiften före 31 Mars anses ha utträtt ur föreningen.

15§

Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som
mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen
varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar,
fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet
skall skälen för detta redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde
överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

16§

Säkerhet

För att få utnyttja skjutbanan skall medlemmen tagit del av och skrivit under dokumentet
”Säkerhetsregler” som tillhandahålls av föreningens säkerhetsansvarig.

17§

Årsmötet

Årsmötet hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse
till årsmötet skall ske senast fyra veckor innan mötet.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 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
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
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12. Val av
a) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år, ordförande och kassör skall
väljas växelvis;
b) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta;
d) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande;
e) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt
att representera med ombud)
13. Övriga frågor.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till mötet.

18§

Rösträtt

Medlem som betalat sin medlemsavgift och under mötesåret fyller 18 år har rösträtt på årsmötet.
Rösträtten är personlig och får ej utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt, har yttrandeoch förslagsrätt på mötet. Röstningen kan vara öppen eller sluten.

19§

Motioner

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

20§

Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt vid enkel majoritet med det antal röstberättigade medlemmar som är
närvarande vid mötet.

21§

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom
i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvSF:s stadgar, avgöras enligt lagen om
skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten
svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens
kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.
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