
Stadgar för Hallands Schack 4:an Allians 
 

Hallands Schack 4:an Allians bildades 1996-01-15 

 

Stadgarna justerades 2011-09-19 

 

§1 Namn och ändamål 

Hallands Schack 4:an Allians är en ideell förening som är ansluten till Hallands 

Schackförbund och Sveriges Schackförbund. Föreningen skall främja, stödja och 

bedriva schack 4:an verksamhet i Halland. Föreningen skall bedriva social 

verksamhet bland juniorer. 

 

§2 Drogpolicy 

Hallands Schack 4:an Allians tar avstånd från alla former av droger. 

 

§3 Säte 

Hallands Schack 4:an Allians bedriver verksamhet i Hallands län. 

 

§4 Medlemskap  

Medlemskap får varje schackintresserad person som skriftligen ansöker om 

medlemskap.  

 

§5 Organ 

Föreningen har tre organ. Årsmötet som har föreningens högsta beslutande rätt, 

styrelsen som förvaltar verksamheten och revisorerna som granskar styrelsens 

förvaltning.  

 

§6 Verksamhetsår 

Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. 

 

§7 Årsmöte 

Ordinarie årsmöte äger rum under februari månad. Vid årsmötet har alla medlemmar 

närvaro-, yttrande- och rösträtt. Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för 

§12 och §13. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, utom vid val. Vid personval 

avgör lotten vid lika röstetal. 

 

§8 Dagordning till årsmötet 

Vid årsmötet bör följande ärenden förekomma: 

1. Förklaring att årsmötet är stadgeenligt utlyst 

2. Val av mötesordförande 

3. Val av mötessekreterare 

4. Val av en justeringsman 

5. Fastställande av dagordningen 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse 



7. Revisionsberättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen  

9. Förslag och motioner 

10. Styrelsens arbetsplan för pågående verksamhetsår  

11. Fastställande av medlemsavgifter 

12. Val av ordförande - ett år 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 

13. Val av styrelseledamöter - ett år 

14. Val av en revisor - ett år 

15. Val av valberedning - ett år 

16. Övriga ärenden 

 

§9 Extra årsmöte 

Extra årsmöte inkallas av styrelsen om den finner det lämpligt, eller om minst en 

tiondel av medlemmarna så begär. Revisorns kan utlysa ett extra årsmöte om det är 

befogat. Om ärende enligt §12 behandlas, skall styrelsens förslag i ärendet bifogas 

kallelsen. Beslut fattas med enkel majoritet utom för §12. Vid lika röstetal avgör 

ordförandens röst, utom vid val. Vid personval avgör lotten vid lika röstetal. 

 

§ 10 Styrelsen 

Klubbens angelägenheter hanteras av en styrelse bestående av en ordförande och 

det antalet ledamöter som årsmötet beslutar. Efter årsmötet konstituerar styrelsen 

sig och utser de funktioner som behövs för att förvalta verksamheten. Ordförande är 

firmatecknare. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna deltar. Vid 

lika röstetal avgör ordförandens röst. Styrelsen ansvarar för att förbereda årsmöte, 

göra en årsberättelse och en plan för verksamheten. Styrelsens ledamöter är 

gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.  

 

§ 11 Revisorer 

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning. Till årsmötet ska revisorerna 

inkomma med revisionsberättelse. Berättelsen skall innehåll yttrande om styrelsens 

ansvarsfrihet. Avgår ordförande under det loppande verksamhetsåret görs en 

revision. 

 

§ 12 Stadgeändring 

För ändring av dessa stadgar fordras beslut av årsmötet med stöd av minst ¾ av 

antalet avgivna röster. 

 

§ 13 Föreningens upplösning 

Beslut om upplösning kan bara fattas på ordinarie årsmöte. Det krävs minst ¾ av 

antalet avgivna röster. Om föreningens upplösning beslutas skall föreningens 

tillgångar tillfalla Hallands Schackförbund.  

 

 


