
Fiskorheden Il6
78A 68 TRANSTRAND

Tel. 0280-225 I8

Ps 4O2 4874-2

STADGAR'

För Sälen SnöekoterkLubb antagna wid årsmotet
den 6 decernber 1987.

f . i\NDaltÅr.
särens snöskoterklubb, i det följande kall-ad ,,förening,, har sorn
ändamål:

Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda
kommunala myndigheter.
Att sprida kännedom snöskoterns betydetse för mänsklig och
samhälle1ig funktion.
Att verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken-
Att tillvarata snöskoteråkarnas intressen och utveckla
snöskoterlederna i Sälen/Transtrand med omne;d.

2. MEDTEMSKAP
Mediem erlägrger årsavgift enligt besrut av ordinarie årsmöte.
Medlemskortet är personligt.
Medleni får ej utan styrelsens medqivande representera föreningen"
Medlem som vill uttråda ur föreningen gör skriftlig anrnälan därom
till styrelsen och är därmed omedelbart skild från föreningen-
Medlem som har brutit mot dessa stadgar e11er som handlat mot heders
laqar kan av styrelsen utesluias ur föreninqen. Erågan om
uteslutning av medlem får ej företas till
avgÖrande, förrän medlemmen ifråga beretts titlfälie avge yttrande i
ärendet.

3. STYRELSEN
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, Ledamot och
suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland
röstberättigancie medlemmar .

Den ska1l bestå av 1ägst 3 och högst T ledamöter med lägst 1 och
högst 3 suppleantei. ordföraaden utses av årsmötet. Hälften av
styrelsen skal]- utses pä 2 år" styrelsen utser inom sig vice



4. ÅnsMörs
ordinarie årsmÖte skall hå]las fÖre december månads utgång.

Extra årsmöLe hålls då styrelsen finner skät tj-ll det och skall av
styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen
skriftligen begärs av minst en tiondel av samtliga röstberättiqade
medlemmar

Tidpunkten och plats för mÖtena bestäInmes av styrelsen under
iakttagande att kallelse tiIl ordinarie och extra årsmöte skall-
utfärdas senast B dagar före mÖtet.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årsmötet skall
skrifttlgen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att
ärendet kan tas upp i kallelsen till årsmötet

Vid ordinarie årsmöte skal1 följande ärende förekomna:

1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar och
fastställande av röst}ängd

2. Va1 av ordförande och sekreterare för mötet.

3- Val av justeringsmän.

4. Fråga om mötets behöriga utlysande.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Eöredragning av styrelsens årsredovlsning.

7. Eöredragning av revisorernas berättefse.

B. Fastställande av resultat- och bal-ansräkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Eråga om användande av uppkornmen vinst elfer täckande av
förlust.

11. Val- av styrelseledamöter och suppleanter.

12. Val av revisorer.

13. Utse valberedning.

74. Faststä11e1se av årsavgift för kommande verksamhetsår.

15. Övriga i stadgenligt inkomna ärenden.
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5. nösrnÄrr
Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt faststä11da avgifter och som

under året uppnår en ålder av lägst 76 är. Rösträtt får ej utÖvas

med fuIlmakt. fcke rÖstberättigad medlem har yttranderätt men ej
förslaqsrätt-. Mötet är beslutsmässigt med de antal rÖstberättigade
medlemmar, som är närvarande.

6. VERKSAI..I- OCII RiIKENSKAPSÅR SÄMT REVISION

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med

närmast föIjande ordinarie
årsmöte. Budg'etåret omfattar tiden 1 oktober till 30 september-
Räkenskaperna tillhandahålles revisorerna senast 15 dagar före
ordinarie årsmöte. Revisorerna åligger att granska förvaltning och

räkenskaper under det sist fÖrflutna budgetåret samt att till
styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 5 dagar fÖre
ordinarie årsmöte.

7. BESLIIT
Beslut fattas med ackfamation elfer avgÖres genom votering. Vid
votering bestämmes utgången - utom i fråqor som gäller stadgeändring
eller föreningens upplösande - genom enkel majoritet. Om vid Öppen

votering, som ej avser val, uppstår fi-ka rÖstetal, skall det fÖrs1ag
gälla, som biträdes av ordförande. Vid val och sluten omrÖstning
skall i händelse av lika rÖstetal lotten avgÖra. Afla besl-ut
bekräftas genom klubbslag. Beslut i fråga av ekonomisk naLur får ej
fattas, om frågan ej varit upptagen i fÖredragningslistan för
vederbörligt möte.

8. STADGEF'RÅGOR

För förslag om ändring i dessa stadgar eller om föreningens
upplösning, får endast tas upp titl avgörande vid ordinarie årsmöte.
För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minsL 2/3 av
vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. OrdfÖrande och
sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens
medlemmar.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte l9B1-1-2-06
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Ordförande
Tomas Erikssoo

Styrelseledamot
Ingemar Sköldner


