STADGAR FOR SNÄTTRINGE SPORTKLUBB
Stadgarna antagna vid årsmötet 1975.
Motion om stadgeändring (vice ordförande) antagen vid årsmötet 79.
Motion om ändring av mandattiden för ordförande till ett år antagen vid årsmötet 83.
Motion om ändring av räkenskapsåret och när ordinarie årsmötets tidpunkt antagen vid årsmötet 1986.

Ändamål
Snättringe Sportklubb, stiftad den 22/2 1931, har till ändamål att genom utövande av idrott och
friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas fysiska och psykiska fostran samt för främjande
av god kamrat- och idrottsanda.

Medlemskap
§1
Medlem blir den som till föreningen inkommer med skriftlig anmälan, åtföljd av årsavgift vilken
är fastställd vid ordinarie årsmöte.
Anmälan godkännes i det fall inte vederbörande häftar i skuld för avgifter till någon annan
idrottsförening. Genom beslut i huvudstyrelsen kan medlem utses till hedersledamot.
Respektive sektion skall hålla en förteckning över de medlemmar som ingår i sektionen
(medlemsmatrikel). Medlem kan ingå i en eller flera av föreningens sektioner.
§2
Häftar medlem i skuld för i föreningen fastställda avgifter för två år och efter anmaning ej erlagt
densamma efter ytterligare en månad strykes medlemmen ur föreningens medlemsregister.
Medlem kan även uteslutas ur föreningen då han/hon brutit mot dessa stadgar eller handlat mot
hederns lagar.

Medlemsavgift
§3
Medlem erlägger årsavgift till föreningen enligt gällande bestämmelser. Medlemsavgift kan
endast ändras av ordinarie årsmöte.

Deltagande i tävlingar och uppvisningar
§4
Medlem får icke utan styrelsens (eller om styrelsen så bestämmer - vederbörande
sektionsstyrelse) medgivande representera Snättringe Sportklubb.
§5
Medlem äger icke rätt, att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds
stadgar och bestämmelser, deltaga i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar an-

slutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari
utom förbundet stående idrottsutövare deltager.

Huvudstyrelsen
§6
Snättringe Sportklubbs angelägenheter handhavs av en styrelse bestående av ordförande, vice
ordförande, sekreterare, kassör samt ordförande från varje sektion.
Vid förfall för ordinarie sektionsrepresentant äger sektionen utse annan representant.
Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utses vid ordinarie årsmöte.
§7
Styrelsen sammanträder på kallelser av ordföranden och är beslutsmässig, då minst tre ledamöter
är närvarande.
§8
Styrelsen skall verka för Snättringe Sportklubbs framåtskridande och tillvarataga dess intressen.
Ordföranden är föreningens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar
dessa stadgars efterlevnad.
Vice ordförande ersätter ordföranden i hans/hennes frånvaro och deltar för övrigt i styrelsens
arbete.
Sekreteraren åligger:
att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
att göra sig underrättad om till föreningens expedition inkomna skrivelser,
att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och
förvara kopior till dessa samt,
att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
Kassören åligger:
att uppbära avgifter (anslag) till och verkställa utbetalningar för Snättringe Sportklubb
som ej berör sektionernas löpande verksamhet,
att föra fullständig kassabok över Snättringe Sportklubbs räkenskaper,
att till betryggande belopp försäkra Snättringe Sportklubbs idrottsmateriel, priser och
övriga tillhörigheter.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt dess eget bestämmande.
§9
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning.

Sektionerna
§ 10
Den rent idrottsliga verksamheten handhaves av de sektioner som inrättas av årsmötet.
För varje sektion utses årligen bland röstberättigade medlemmar en sektionsstyrelse.
Ordförande i sektionsstyrelse skall tillhöra huvudstyrelsen. Sektionsstyrelserna upprättar förslag
till utgifts- och inkomst- stat ävensom arbetsplan för sektionernas verksamhet under nästföljande
verksamhetsår. Förslaget ingives till huvudstyrelsen på tid, som bestämmes av denna.

Styrelsen, som äger vidtaga eventuellt erforderliga ändringar i förslaget, fastställer och
protokollför utgifts- och inkomst- staten ävensom arbetsplanen för varje sektion.

Möten
§11
Med Snättringe Sportklubb hålles ordinarie årsmöte under januari månad. Allmänna möten hålles
när så erfordras. Tidpunkten och plats för möten bestämmes av styrelsen under iakttagelse att
kallelse till ordinarie årsmöte utfärdas senast 8 dagar före mötet.
§ 12
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.
§ 13
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
§ 14
Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av:
a. ordförande för mötet.
b. sekreterare för mötet.
3. Val av justeringsman att jämte ordförande justera protokollet.
4. Huvudstyrelsen och däri ingående sektioners verksamhets- berättelser.
5. Revisorernas berättelser.
6. Fråga om ansvarsfrihet för huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna, för den tid revisionen
avser. (I det fall mandatperioden för sektionsstyrelse ej sammanfaller med huvudstyrelsens,
gäller frågan om ansvarsfrihet båda styrelserna, som suttit under perioden.)
7. Val av:
a. ordförande för Snättringe Sportklubb, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett
år.
b. vice ordförande, för en tid av två år.
c. sekreterare, för en tid av två år.
d. kassör för en tid av två år.
De sista tre väljes växelvis varvid kassör väljes vid ett årsmöte, medan vice
ordförande och sekreterare väljes vid nästkommande årsmöte.
8. Val av sektionsstyrelser.
Sektionsstyrelsen skall minst omfatta ordförande, tillika sektionens representant i
huvudstyrelsen, som väljes på ett år, samt sekreterare och kassör, vilka väljes för två
år. Dessa två väljes växelvis varvid sekreteraren väljes vid ett årsmöte och kassör
väljes vid nästkommande årsmöte.

9. Val av två revisorer för en tid av två år med växelvis avgång jämte en suppleant för en tid av
ett år. I dessa val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
10. För beredning av valen vid nästkommande ordinarie årsmöte, utses en valberedning
bestående av tre personer, varav en skall vara sammankallande.
11. Förslag, som väcks av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektionsstyrelse eller
röstberättigad medlem, skall vara inlämnat minst 30 dagar före mötet.
§15
Protokoll från årsmötet skall vara justerat och tillgängligt för klubbens medlemmar i klubblokalen
senast 30 dagar efter årsmötet.

Sektionernas möten
§ 16
Allmänna sektionsmöten hålls när så erfordras. Beträffande beslutsmässighet och kallelse gäller
samma regler som § 11 och § 12. Beträffande rösträtt gäller, förutom § 13, att medlem skall vara
upptagen i respektive sektions medlemsmatrikel.

§ 17
Vid allmänna sektionsmöten kan följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlösande.
2. Val av funktionärer/ledamöter till styrelsen och de kommittéer, som sektionen finner
erforderliga, för verksamhetens bedrivande.
3. För beredning av valen inom sektionen, utses en valberedning bestående av tre personer, varav
en skall vara sammankallande.
4. Förslag, som väcks av sektionsstyrelsen eller till den inlämnats av röstberättigad medlem, skall
vara inlämnat minst 30 dagar före mötet.
§ 18
Protokoll från sektionernas möten skall vara justerade och tillgängliga för medlemmarna i klubblokalen
senast 30 dagar efter mötet.

Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 19
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till närmaste följande årsmöte. Räkenskapsåret
omfattar tiden I januari - 31 december.
§ 20
Revisorerna åligger, att granska huvudstyrelsens och sektionsstyrelsernas förvaltning och räkenskaper
under det senaste räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall föreläggas årsmötet för godkännande.
Erforderliga handlingar för revision tillhandahålles revisorerna i god tid före ordinarie årsmöte.

Beslut.
§ 21
Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering
bestämmes utgången - utom i frågor, som anges i paragraf 23 - genom enkel majoritet. Om vid öppen
votering uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordförande. Vid sluten votering
skall i händelse av lika röstetal vid två alternativ, lotten avgöra. Vid flera alternativ skall de två förslag
som uppnått högst röstetal ställas mot varandra i en ny votering. Alla beslut bekräftas genom
klubbslag.
§ 22
Beslut i fråga av större ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i förväg utsänd
föredragningslista för vederbörligt möte.

Stadgefrågor
§ 23
Förslag till ändring av dessa stadgar eller om Snättringe Sportklubbs upplösning får endast ,upptagas
till avgörande vid ordinarie årsmöte.
För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmar.
§ 24
Beslut om att upphöra med sektion fattas av föreningens årsmöte. Sådan fråga måste dessförinnan varit
behandlad på allmänt sektionsmöte. Mellan dessa beslut är sektionen vilande och sektionens tillgångar
förvaltas av föreningens styrelse. För beslutet fodras att minst 2/3 av vid mötet närvarande
röstberättigade medlemmarna biträder förslaget.
§ 25
Beslut om upplösning av Snättringe Sportklubb skall innehålla föreskrift om användning av klubbens
tillgångar för bestämt, idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas respektive
specialförband medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning.
§ 26
Utöver dess stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt
vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade
föreskrifter.
Ordförande och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar vid
behov finnes tillgängliga för klubbens medlemmar.

