Stadgar för
Eskilstuna GUIF IFs Veteranklubb
Bildad den 13 april 1994

§1

Klubbens sammansättning

Klubben utgör en sammanslutning av personer med intresse att stödja Eskilstuna GUIF IF.

§2

Ändamål

Klubbens ändamål är
att stödja Eskilstuna GUIF IFs verksamhet, främst vad gäller ledarutbildning och utbildning i
föreningskunskap. Medlem i Eskilstuna GUIF IF kan i speciella situationer söka stipendier som syftar
till förkovran och uppmuntran i sin idrott eller som ledare.
att under trivsamma och aktiva former finna olika aktiviteter som kan tillföra klubben en stabil ekonomi.

§3

Medlem

Medlem beviljas inträde i klubben efter att den av årsmötet fastställda medlemsavgiften erlagts.
Medlem som vill utträda ur klubben ska skriftligen anmäla detta. Medlemmen anses därmed ha lämnat
klubben. Medlem som inte inom föreskriven tid har erlagt årsavgiften anses ha lämnat klubben.

§4

Uteslutning

Klubbmedlem får ej uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen har motarbetat
klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intressen. Beslut om
uteslutning fattas av styrelsen.

§5

Möten/sammankomster

Medlem eller av klubben särskilt inbjudna har rätt att delta i möten och andra sammankomster.
Medlem har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter. Medlem ska följa klubbens
stadgar och beslut, som i vederbörlig ordning fattats av klubben. Medlem har inte rätt till del av
klubbens behållning eller tillhörigheter vid eventuell upplösning av klubben (se §14).

§6

Förvaltning

Det åligger styrelsen särskilt att
-

förbereda årsmötet
tillse att klubbens bindande stadgar och regler iakttas
verkställa av möten fattade beslut
planera, leda och fördela arbetet inom klubben
ansvara för och förvalta föreningens medel

§7

Styrelsens sammansättning

Vid extra medlemsmöte 2022-05-12 beslöt medlemmarna att genomföra en stadgeändring av paragraf
7 enligt följande: Styrelsen skall bestå av ordförande och sex (6) ledamöter jämte två (2) suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för den tid som sägs i §13 bland klubbens
röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant för tiden fram t o m
nästliggande årsmöte. Styrelsen utser inom sig de övriga befattningar som finns.
Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§8

Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder minst tre (3) gånger per år och/eller därutöver när ordföranden eller minst
halva antalet styrelseledamöter så påkallar. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats
till sammanträdet och om minst hälften av dem är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som
ordföranden företräder. Vid sammanträde ska protokoll föras. Styrelseprotokollet justeras av
ordförande för mötet. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

§9

Årsavgift

Medlem erlägger den årsavgift (medlemsavgift) som fastställs av årsmötet.

§ 10

Verksamhetsår och räkenskapsår

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderåret.

§ 11

Revision

Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll,
medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de begär samt, när
det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet.
Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt
till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 3 veckor före årsmötet.

§ 12

Möten

Klubbens årsmöte ska hållas inom 6 månader, dvs senast 30 juni. Kallelse till årsmötet ska vara
medlemmarna tillhanda tidigast sex veckor och senast två veckor före årsmötet.
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sin medlemsavgift har rösträtt på mötet. Årsmötet är
beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 13

Årsmötesordning

1
2
3
4

Öppnande
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av årsmötesfunktionärer
A
mötesordförande
B
mötessekreterare
C
två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte mötesordföranden
justerar protokollet
Klubbens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar
Fastställande av medlemsavgifter
Fastställande av arbetsplan och budget för kommande arbetsår
Val av
A
Ordförande, 1 år
B
2 styrelseledamöter, 2 år
C
1 styrelsesuppleant, 2 år
D
1 revisor, 1 år
E
1 revisorssuppleant, 1 år
F
2 personer till valberedning, 1 år
Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
Avslutning

5
6
7
8
9
10

11
12
§ 14

Stadgefrågor

Klubbens stadgar kan revideras endast genom beslut av årsmötet.
För beslut om klubbens upplösning krävs att 2/3 majoritet av röstberättigade på årsmötet bifaller
denna begäran.
I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens tillgångar ska användas till bestämt
ändamål inom Eskilstuna GUIF IF.

Ovanstående stadgar har antagits vid årsmöte den 28 mars 2018
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___________________________________

___________________________________

Håkan Gustavsson

Lars Liberg

___________________________________

___________________________________

Rolf Perrault

Runar Svensson

___________________________________
Elisabeth Karlsson

