Alingsås MFK

STADGAR

Stadgar för Alingsås Modellflygklubb tillhörande Sveriges Modellflygförbund

§ 1. Ändamål
Alingsås Modellflygklubb, AMFK, har till uppgift att genom klubbens verksamhetsområde arbeta för
modellflyg sportens utbredning i syfte att samla ungdom till stimulerande och fostrande
fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

§2. Firma
Modellflygklubbens firma är Alingsås Modellflygklubb AMFK, och tecknas av Ordförande och kassör
var för sig.

§ 3. Medlemskap
1 mom.
Var och en som ansluter sig till klubbens stadgar äger rätt att ingå såsom godkänd medlem i AMFK.
2 mom.
Medlem kan samtidigt tillhöra olika klubbar. Medlem kan dock icke vid tävling representera mer än
en klubb i samma gren under samma kalenderår, såvida icke övergång registrerats.
3 mom.
Medlemskap kan upphöra genom att medlem bryter mot dessa stadgar eller begär att beviljas
utträde.
4 mom.
Samtliga medlemmar skall tillse att aktuell e-postadress meddelas AMFK:s kassör.

§ 4. Avgifter
Samtliga medlemmar skall till AMFK erlägga avgift, som fastställes vid årsmötet.

§ 5. Möten
1 mom.
AMFK:s beslutande organ är Årsmöte, Allmänt möte samt Styrelsen.
Årsmöte hålles under första kvartalet. Allmänt möte hålles då styrelsen finner det behövligt eller då
minst 1/10 av klubbens medlemmar det påfordrar.
2 mom.
Förslagsrätt och Rösträtt tillkommer varje godkänd medlem.
3 mom.
Yttranderätt tillkommer varje godkänd medlem tillhörande AMFK eller annan klubb tillhörande SMFF.
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4 mom.
Årsmöte samt Allmänt möte är beslutsmässigt då minst fem godkända medlemmar är närvarande
förutsatt att mötets hållande vederbörligen kungjorts.
5 mom.
Årsmötets samt Allmänna mötens hållande skall kungöras via e-post senast 14 dagar före mötets
hållande.
6 mom.
Vid Årsmöte skall följande dagordning följas:
DAGORDNING
1) Mötets öppnande
2) Fråga om mötets behöriga utlysande
3) Godkännande av dagordning
4) VaI av ordförande för mötet
5) VaI av sekreterare för mötet
6) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
7) Verksamhetsberättelse
8) Bokslut
9) Revisionsberättelse
10) Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse
11) Val av ordförande för aktuellt verksamhetsår
12) Val av sekreterare, kassör, fältchef och flygsäkerhetsansvarig för aktuellt
verksamhetsår
13) VaI av en styrelsesuppleant för aktuellt verksamhetsår
14) Val av två revisorer och en suppleant för aktuellt verksamhetsår
15) Fastställande av medlemsavgifter för kommande kalenderår
16) Förslag från styrelsen och inkomna motioner
17) Övriga frågor
18) Mötets avslutande
7 mom.
Motioner avsedda att tas upp vid Årsmöte eller Allmänt möte skall vara styrelsen tillhanda senast sju
dagar före Årsmötet eller det Allmänna mötets hållande.
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§ 6. Styrelse
1 mom.
AMFK:s styrelse handhar klubbens angelägenheter och förvaltning under verksamhetsåret, i
överensstämmelse med gällande stadgar och instruktioner samt vederbörligen fattade beslut.
2 mom.
Styrelsen skall bestå av ordförande eller klubbledare, sekreterare, kassör, fältchef och
flygsäkerhetsansvarig samt de ytterligare antal ledamöter klubbmöte beslutar.
Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter. Samma ledamot kan inneha två uppdrag.

§7 Ekonomisk förvaltning
1 mom.
Kassören förvaltar med redovisningsskyldighet AMFK:s medel.
2 mom.
Firmatecknare, företrädesvis kassören, gör utbetalningar endast på grund av klubbmötets eller
styrelsens beslut.
3 mom.
Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revidering minst en vecka före det klubbmöte
där räkenskaperna skall behandlas.
4 mom.
Räkenskaperna skall vara kalenderårsredovisade.
5 mom.
Två revisorer, jämte en suppleant, väljes samtidigt med styrelsen. Dessa skall revidera räkenskaperna
och före det möte då räkenskaperna skall behandlas, avgiva berättelse med till- eller avstyrkande av
ansvarsfrihet.

§ 8 Upplösning
1 mom.
För att beslut om AMFK:s upplösning skall äga giltighet fordras:
a) att till möte, där frågan om upplösning skall behandlas, skriftlig kallelse tillställes varje medlem
minst en vecka före mötets hållande varvid styrelsen särskilt skall ha angivit att sådan fråga skall
förekomma.
b) att icke fem av klubbens medlemmar röstat emot upplösning.
2 mom.
Vid eventuell upplösning av AMFK tillfaller dess egendom SMFF, eller annan organisation som mötet
beslutar.
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§ 9 Stadgeändringar
Ändringar av dessa stadgar skall godkännas av två på varandra följande klubbmöten, som hålles med
minst två veckors mellanrum.
Beslut om stadgeändring skall delgivas SMFF:s förbundsstyrelse för yttrande.

Alingsås 2019-05-01

Alingsås Modellflygklubb
Styrelsen
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