Förslag till stadgar för Åstorps Schacksällskap
§ 1. Föreningens ändamål.
Föreningens ändamål är att:




Tillvarata medlemmarnas intressen, genom att ge fördjupad insikt i det ädla spelet.
Utfärda bestämmelser för och organisera tävlingar i föreningens regi.
Främja allmänt intresse för schack.

§ 2. Föreningens organ.
Föreningens beslutande organ är: Årsmötet, styrelsen och arbetsutskottet (AU).
§ 3. Räkenskapsår.
Föreningens har ett brutet räkenskapsår, from 1 september tom 31 augusti.
§ 4. Ordinarie årsmöte.
Ordinarie årsmöte hålls årligen i september månad på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna senast två veckor före årsmötet.
Som giltig kallelse räknas information på klubbens hemsida.
Därutöver skall kallelse ske en vecka före via mejl eller per telefon om sådan saknas.
Samtliga frågor utom §§ 12 och 13 avgörs med enkel majoritet, vid lika antal röster har
mötesordförande utslagsröst.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande.
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsman, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ställa fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av årsavgifter.
8. Fastställande av ersättningar.
9. Val av styrelse, jämte suppleanter.
10. Val av revisorer, jämte suppleant.
11. Val av valberedning.
§ 5. Motioner till årsmötets dagordning.
För att motion skall kunna behandlas, skall den inges skriftligt till styrelsen senast 1 maj.
§ 6. Styrelsens sammansättning.
Styrelsen skall bestå av: Ordförande, Sekreterare, Kassör, den senare tillika firmatecknare,
men vid bankutbetalningar, om så bestäms i förening med ordförande, och/eller annan utsedd ledamot.
Därtill väljs två styrelseledamöter samt två suppleanter. Samtliga på ett år.
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Styrelsen är beslutsför då 3 av ledamöterna är närvarande, om dessa är eniga om beslutet.
Akuta styrelseärenden kan behandlas via mejlkonversation, med majoritetsbeslut.

§ 7. Styrelsens uppgifter.
Det åligger styrelsen att:



Själv eller genom ombud handla å föreningens vägnar.
Handla och förvalta föreningens tillgångar, samt föra nödvändiga räkenskaper.
§ 8. Arbetsutskott (AU).

Ordförande, sekreterare och kassör utgör ett arbetsutskott, som i föreningens ställe får avgöra sådana
frågor rörande verksamheten, som inte är av den vikt, att de bör avgöras av styrelsen.
Arbetsutskottet är beslutsfört, då alla tre ledamöterna är närvarande.
Detta kan även ske via mejlkonversation.
§ 9. Tävlingsledning (TL).
Det åligger tävlingsledningen att under året leda föreningens tävlingar,
utse representanter till matcher mot utomstående schackorganisationer,
samt avgöra uppkomna tvister.
§10. Revisorer.
Årsmötet utser årligen för tiden till och med nästa årsmöte 2 revisorer samt 1 suppleant.
Det åligger revisorerna att:





Gå igenom föreningens protokoll
Granska räkenskaperna
Granska föreningens verksamhet
Till årsmötet avge skriftlig berättelse över verkställd revision
§11. Lydnadsplikt.

Varje klubbmedlem är skyldig att rätta sig efter föreningens stadgar och tävlingsbestämmelser,
samt foga sig i de beslut, som styrelse eller TL meddelar, fattade med stöd ur ovan nämnda dokument.
Medlem som bryter häremot, handlar oetiskt vid klubbens tävlingar eller uppträder olämpligt i lokalen,
kan av klubben ges bestraffning, normalt en varning eller när klubben finner förseelsens art allvarlig,
avstänga under viss tid eller diskvalificera vid tävling.
§12. Stadgeändring.
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsmöte med minst 2/3 majoritet.
§13. Föreningens upplösning.
Beslut om föreningens upplösning är ogiltigt, om beslutet inte fattats med minst 2/3 majoritet,
vid två på varandra följande årsmöten. I händelse av föreningens upplösning skall årsmötet
samtidigtbesluta hur man skall göra med föreningens tillgångar.
Extra årsmöte kan hållas med EN månads mellanrum.
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