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Stadgar
för

Falkenbergs Schackklubb

Stadgar antagna på årsmötena 2018-02-07 och 2019-02-06.

§1 Ändamål
Falkenbergs Schackklubb är en sammanslutning av schackintresserade personer. Klubben har till syfte att:

 utgöra samlingspunkt för schackspelare;

 verka för att ge goda möjligheter till aktivt tävlande;

 stimulera intresset för schackintresse;

 befrämja spelarnas utveckling mot ökad spelstyrka; samt

 tillse, att spelet utövas i enlighet med regler, fastställda av överordnade organisationer och av 
klubben själv.

§2 Medlemskap
Medlemskap erhålles för tid t.o.m. nästföljande årsmöte genom erläggande av beslutad årsavgift. Styrelsen 
äger rätt vägra sökande medlemskap.
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§3 Hedersmedlemmar
Till hedersmedlem kan mötet utse personer, som gjort särskilt förtjänstfulla insatser för klubben. Dessa utses 
på livstid och är helt befriade från medlemsavgifter och startavgifter i klubbens interna turneringar.

§4 Upphävande av medlemskap
Medlem, som vill utträda ur klubben, gör anmälan härom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från 
sitt medlemskap.

Den som eljest bryter mot klubben stadgar eller utfärdade ordningsregler kan av mötet uteslutas ur klubben. 
Motiverat förslag härom skall vara bifogat kallelsen till mötet ifråga.

§5 Styrelsen
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, 
kassör jämte två ledamöter utan funktion. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande. 
Styrelsen kan vid behov utökas med kommittéer för utförande av speciella uppgifter. Till sådan kommitté 
kan styrelsen delegera vissa befogenheter. Styrelsen väljes av årsmötet att sitta t.o.m. nästa årsmöte.

Ordförande och kassör utses av årsmötet. Övriga uppgifter fördelas av styrelsen inom sig.

Skulle styrelsen bli funktionsoduglig åligger kvarvarande förtroendemedlem (styrelseledamot, revisor el. 
dyl.) att sammankalla möte för val av interimstyrelse till nästa årsmöte.

§6 Styrelsens åligganden
Styrelsen åligger att:

 anordna regelbundna spelaftnar;

 ordna med klubbens deltagande i lagspel;

 arrangera årsmöte i stadgeenlig ordning och till detsamma avge skriftlig verksamhetsberättelse;

 väl vårda klubbens tillhörigheter, föra förteckning över desamma och se till, att de räcker för 
klubbens behov; samt

 i övrigt tillvarataga klubbens intressen enligt §1.

§7 Styrelsens befogenheter
Styrelsen äger att, utan mötets hörande för varje särskilt fall, bestämma om ordnandet av klubbens 
angelägenheter utom frågor som rör:

 ändring av stadgarna;

 uteslutande av medlem;

 bestämmande av uttaxeringar;
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 val av hedersmedlemmar; samt

 bestämmande om klubbens upphörande eller sammanslagning med annan klubb och om förfogande 
över klubbens tillgångar i detta fall.

§8 Ordförandens åligganden
Ordförande, eller i dennes ställe vice ordförande, åligger att kalla till styrelsemöte och leda dessa samt leda 
styrelsens arbete enligt §§ 6 och 7.

§9 Sekreterarens åligganden
Sekreteraren åligger att:

 föra protokoll såväl vid styrelsemöten som vid möten;

 ombesörja förekommande korrespondens;

 samla in underlag för och upprätta verksamhetsberättelse; samt

 omhänderta och väl tillvarataga klubbens tillhöriga handlingar.

§10 Kassörens åligganden
Kassören åligger att:

 samvetsgrant föra klubbens räkenskaper och handa penningmedel;

 avsluta räkenskaperna per den 31 december;

 hålla dessa tillgängliga för revisorerna senast den 8 januari;

 föra klubbens medlemsmatrikel och upprätta all förekommande medlemsredovisning;

 avge ekonomiska rapporter till styrelsen; samt

 upprätta till verksamhetsberättelsen hörande redovisning.

§11 Revisorernas åligganden
Revisorerna åligger att:

 genomgå styrelsens protokoll och ta del av dess åtgöranden;

 granska kassörens räkenskaper;

 genom inventering förvissa sig om, att klubbens tillhörigheter överensstämmer med 
inventarieförteckning;

 vid årsmöte efter verkställd revision avge skriftlig berättelse för förvaltningen; samt

 i berättelsen till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.
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§12 Övriga befattningar jämte åligganden
Årsmötet skall utse eller bemyndiga styrelsen utse:

 ratingbokhållare med uppgift att föra bok över medlemmarnas ratingbok

 lagledare med uppgift att ansvara för laguttagning och information till uttagna spelare. I lagledarens 
uppgift ingår jämväl att vara väl underkunnig om gällande spel- och tävlingsregler.

§13 Verksamhetsår
Verksamhetsåret omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december samma år.

§14 Beslutande organisation
Klubbens högsta beslutande organ utgöres av årsmötet eller mötet. Dessa skall anses jämställda. Kallelse 
skall utgå senast fjorton dagar före mötesdag. Det åligger styrelsen att planera mötet så, att så många 
medlemmar som möjligt ges tillfälle att närvara.

§15 Årsmötet
Årsmöte hålles innan utgången av februari månad varje år. Därvid skall behandlas bl.a. följande ärenden:

a) Årsmötets öppnande

b) Årsmötets behörighet

c) Val av årsmötesordförande

d) Val av två justeringsmän

e) Styrelsens verksamhetsberättelser för det gångna verksamhetsåret

f) Revisorernas berättelsen

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h) Val av ordförande för nästa verksamhetsåret

i) Val av kassör för nästa verksamhetsår

j) Val av övriga styrelseledamöter för nästa verksamhetsår jämte suppleanter

k) Val av två revisorer jämte en suppleanter

l) Val av ratingbokhållare

m) Val av lagledare och bitr. lagledaren

n) Fastställande av avgifter

o) Förslag från styrelsen

p) Nya frågor
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§16 Möte
Möte hålles enligt följande: det inkallas av ordföranden antingen på eget initiativ eller om skriftlig 
framställning gjorts, undertecknad av minst fem medlemmar. I senare fallet skall möte utlysas ägas rum 
senast 30 dagar efter den dag framställning mottagits av ordföranden. Förslag till dagordning skall anges i 
kallelsen och innehålla punkterna a, b, c och d ur årsmötets dagordning jämte det eller de ärenden, som 
föranlett mötets kallande. Beslut kan fattas endast i ärenden, som angetts i kallelsen.

§17 Val och beslut
Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal segrar det förslag, till vilket mötesordföranden ansluter 
sig. Röstberättigade är alla närvarande medlemmar som envar äger en röst. Röstning genom fullmakt 
godkännes icke.

Från ovanstående bestämmelse om enkel majoritet gäller följande undantag: vid beslut i frågor som rör:

 ändring i stadgarna; eller

 bestämmande om klubbens upphörande eller sammanslagning med annan klubb och om förfogande 
över klubbens tillgångar i detta fall

skall beslut fattas vid två på varandra följande möten med två tredjedelars majoritet. Med möte avses även 
årsmöte.

§18 Överordnade organisationer
Klubben är undertecknad distriktsförbund, landsförbund och internationellt förbund. Vid oklarhet eller 
konstaterande, att dessa stadgar saknar bestämmelser i enskild fråga, skall klubben fatta beslut i 
överensstämmelse med överordnade organisationers stadgar.
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