STADGAR FÖR SUNDSVALLS FLYGSÄLLSKAP.

Sundsvalls Flygsällskap är en öppen allmännyttig ideell förening. Föreningen som är instiftad
1936-05-15 och bedriver sin verksamhet på Sundsvall-Härnösands flygplats (ESNN), är
ansluten till KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) samt därigenom ansluten till
Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet.
§1

Föreningen har till ändamål att i Sundsvall med omnejd bedriva och stödja kulturell,
idrottslig och social verksamhet inom den ideella flygverksamheten, genom att ideellt
verka för allmänflygets och flygsportens utveckling genom att:
• ge upplysning, uppvisning, tävling mm samt väcka och vidmakthålla intresset för
flygning och flygsport inom ramen för det allmännyttiga ideella flyget.
• bereda tillfälle till flygutbildning.
• aktivt verka för att rekrytera ungdomar och bedriva ungdomsverksamhet inom ramen
för det allmännyttiga ideella flyget.
• bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning och flygsport.
• genom aktiva åtgärder främja flygsäkerhetsarbetet inom klubben.
• i övrigt stödja svenskt flyg och därtill anknutna verksamhetsgrenar i enlighet med
Motorflygförbundet - KSAK uppgifter och stadgar.
• i allmänhet tillvarata medlemmarnas intresse vad gäller deras flygverksamhet.

§2

Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben ( KSAK ), Motorflygförbundet KSAK och till Svenska Flygsportförbundet ( FSF ) men handlägger självständigt sina
angelägenheter inom ramen för centralorganisationerna stadgar och beslut.
Klubben skall:
• hålla Motorflygförbundet - KSAK informerad om sin verksamhet enligt särskilda
föreskrifter
• eftersträva att föra frågor som berör klubbens verksamhet och utveckling vidare till
centralorganisationerna , närhelst centralt stöd är önskvärt,
• eftersträva att föra frågor av allmänt intresse för flygets möjligheter och utveckling
vidare till centralorganisationerna,
• vid behov vara centralorganisationernas kontaktorgan gentemot lokala myndigheter,
• fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot centralorganisationerna,
• insända uppgift om antal medlemmar ( ev sektionstillhörighet ), adressförteckning
och klubbrapporter.

MEDLEMSKAP
§3

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten
till.
Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer
att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.
Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att
överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen
tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt
reglerna i RF:s stadgar.
Genom beslut av Årsmötet får person, på förslag av Styrelsen, kallas till
ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.

§4

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och är
därmed omedelbart skild från föreningen. Eventuellt förfallna avgifter eller andra skulder
till föreningen erläggs till betalning enligt Styrelsens bestämmande.
Medlem som underlåtit att betala årsavgift anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§5

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen underlåtit
att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller
ändamål, grovt förbrutit sig mot föreningens flyg- och bokningsföreskrifter eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.
Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom
viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).
I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall
iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet
avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.
Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne, enligt reglerna i 79 § punkt 1 och
80 § RF:s stadgar (Sveriges Riksidrottsförbund). Sedan beslut om uteslutning fått
bindande verkan, får föreningen ej kräva den uteslutne medlemmen på stadgeenliga
avgifter.

MEDLEM
§6

Medlem har rätt att delta i föreningens angelägenheter vid möten och andra
sammankomster, som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till fortöpande information om föreningens angelägenheter,
- skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ
inom föreningen,
- skall före flygning med föreningens flygplan, äga kännedom om föreningens flyg- och
bokningsföreskrifter samt rätta sig efter dessa,
• har ej rätt till del av föreningens behållning vid upplösning av föreningen.
Not: med ”föreningens flygplan” avses här och fortsättningsvis de flygplan som
genom föreningens försorg ställs till medlemmarnas förfogande.

§7

Medlem skall betala den årsavgift och ständig medlem den engångsavgift som
bestämts av Årsmötet föregående år.
Hedersmedlem är befriad från avgifter.
Medlemskort får inte lånas ut eller överlåtas.
Årsavgiften skall erläggas förskottsvis, före februari månads utgång.
Ny medlem skall erlägga årsavgift innan flygning får påbörjas.
Medlem skall, för att få delta i föreningens verksamhet, ha erlagt årsavgift.
Medlem skall, för att få flyga föreningens flygplan:
a/ ha erlagt årsavgift.
b/ inneha giltigt flygcertifikat.
c/ inneha giltigt medicinskt cerifikat.
d/ fullföljt sina ekonomiska skyldigheter gentemot föreningen.
e/ flygsäkerhetsmässiga villkor enligt föreningens ”Lokala föreskrifter samt
boknings- och
flygföreskrifter” är uppfyllda.

STYRELSEN

§8

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall - inom ramen för RF:s och
Föreningens stadgar - verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata
medlemmarnas intressen.
Det åligger Styrelsen att:
-

§9

tillse att för föreningen bindande regler iakttas,
verkställa av årsmötet fattade beslut,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och
ansvara för och förvalta föreningens tillgångar.

Styrelsen bestar av 7 (sju) ledamöter jämte 2 (två) suppleanter.
Ledamöterna är:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmästare

Motorflygchef
Tekniskt ansvarig (vice motorflygchef)

§10 Ordförande, 4 (fyra) styrelseledamöter samt 2 (två) suppleanter väljs av Årsmötet för en
tid som sägs i §20 bland föreningens röstberättigade medlemmar.
Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant som
styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och klubbmästare.
§11 Motorflygchef och tekniskt ansvarig utses av de på Årsmötet valda styrelseledamöterna.
Ordföranden skall tillse att ansökan om godkännande av de utsedda erhålls från
överordnad myndighet.
§12 Föreningens firma tecknas av dess ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.
§13 Styrelsen sammanträder på kallelse av Ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig om
samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst 4 (fyra) av dessa är närvarande.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Skiljaktig menig (reservation) skall antecknas till
protokollet.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas senast två dagar före sammanträdesdagen,
varvid även föredragningslistans huvudpunkter skall delges.
Efter Styrelsens eller Ordförandens bedömande skall vid viktigare frågor medlemmarnas
åsikter inhämtas. Detta skall ske genom utsänd rundskrivelse eller på Allmänt möte.
§14 Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens
förhandlingar och arbete, samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för
föreningens verksamhet bindande förordningar, regler och beslut som utfärdats av
överordnade myndigheter, efterlevs. Har Ordföranden förhinder träder vice ordföranden i
Ordförandens ställe.
Ordförande skall tillse, att för motorflygchef och tekniskt ansvarig finns av
KSAK godkända instruktioner.
I övrigt fördelas arbetsuppglfterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens

bestämmande, varvid dock nedan angivna huvuduppgifter bör ankomma på kassören
och sekreteraren.
Kassören åvilar:
att se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun, idrottsorganisationer m fl
som finns att få,
att driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det
finns
verifikationer över dessa,
att svara för föreningens bokföring och tillse att kassabok förs över föreningens
räkenskaper,
att i förekommande fall lämna särskild inkomstuppgift, upprätta deklaration samt
lämna
arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter,
att årligen upprätta balans- och resultaträkningar,
att föra inventarieförteckning samt lämna underlag till sekreteraren för
medlemsmatrikel,
att i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är
tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i
föreningens verksamhet som föreningens flygplan, byggnader, inventarier och övriga
tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp, samt att utarbeta underlag för
budget.
Sekreteraren åvilar:
att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten,
att föra protokoll över Styrelsens sammanträden,
att registrera och förvara skrivelser,
att tillse att fattade beslut verkställs,
att om Ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och
förvara
kopior av dessa,
att i samarbete med kassören, upprätta medlemsmatrikel samt
att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR m m
§15 Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet
påföljande år.

REVISION
§16 Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, protokoll från

Årsmöte, Allmänna möten och styrelsesammanträden, medlemsmatrikel och övriga
handligar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de begär samt, när det gäller
revision av förvaltningen under sistförflutet räkenskapsår, senast en månad före
Årsmötet.
Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för sistförflutet
verksamhets- och räkenskapsår samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast
14 dagar före Årsmötet.
§17 Med föreningen hålls Årsmöte före mars månads utgång och därutöver Allmänt möte
minst två gånger årligen.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för Årsmöte respektive Allmänt möte, översändes till
medlemmarna med betalt brev, poststämplat minst 14 dagar före dagen för mötet,
alternativt, inom samma tidsrymd, via elektronisk post, till medlemmar som skriftligen
godkänt detta.
Kallelse skall också kungöras inom samma tid av Styrelsen genom anslag i klubblokalen
samt på föreningens hemsida.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för
medlemmarna senast 8 dagar före Årsmötet.
Not: Den som meddelat föreningen sin E-postadress, anses ha godkänt användandet av
detta medium.
§18 Rösträtt på möte har medlem, som erlagt till betalning förfallna stadgeenliga avgifter och
under året fyllt lägst 18 år samt ständig medlem och hedersmedlem. Rösträtten är
personlig och får inte överlåtas på annan.
Medlem som inte har rösträtt äger yttranderätt och förslagsrätt.
§19
på

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättiga medlemmar som är närvarande
mötet.

§20 Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:
1
2

Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera
mötesprotokollet.
3
Fråga om mötet behörigen utlysts.
4
Fastställande av dagordningen.
5
Val av ordförande och.sekreterare för mötet
6
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkingar för det
sistförflutna
räkenskapsåret
7
Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det sistförflutna
räkenskapsåret
8
Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser
9
Val av:
a) föreningens Ordföraride, tillika Styrelsens Ordförandet för en tid av l (ett) år,
b) övriga, ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 (två) år, varvid tillses att
mandatperioderna för hälften av ledamöterna förskjuts 1 (ett) år i förhållande till
de övrigas,
c) 2 (två) suppleanter i Styrelsen för en tid av 1 (ett) år,
d) 2 (två) revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 (ett) år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter deltaga,

e) 3 (tre) ledamöter i Valberedningen för en tid av 1 (ett) år,
f) 1 (en) kontaktperson med VFSF (Västernorrlands Flygsportförbund). (Kan utses
av Styrelsen.)
10 Fastställande av årsavgiften till SFS för nästkommande verksamhetsår. (Exklusive
centrala
avgifter)
11 Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
12 Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av
röstberattigad medlem minst 5 dagar, dock att förslag om stadgeändring eller
upplösning av föreningen skall inlämnas serast 30 dagar, före mötet.
Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen.

EXTRA MÖTE
§21 Styrelsen är skyldig att kalla medlemmarna till Extra möte, när revisorerna med
angivande av skäl skriftligen så kräver, samt när det för angivet ändamål begärs av minst
en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att tillmötesgå begäran om Extra möte, får den som krävt mötet,
kalla till mötet.

BESLUT, OMRÖSTNING
§22 Beslut fattas enhälligt utan omröstning (med acklamation) eller efter omröstning, om
sådan begärs.
Med undantag för de i 21§ första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla
frågor genom enkel majoritet.
Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad
medlem så begär.
Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av
Ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad, avgör lotten.
Vid val, skall i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.

STADGEFRÅGOR, FÖRENINGENS UPPLÖSNING, m m
§23 För bifall till ändringar av dessa stadgar eller till upplösning av föreningen alternativt
väsentlig förändring av föreningens inriktning och målsättning, krävs beslut av Årsmötet
och ett allmänt möte, med minst två månader mellan och med minst 2/3 av antalet
avgivna röster.
Avser frågan bildande eller nedläggning av sektion, får den prövas av Allmänt möte,
Årsmöte eller Extra möte, varvid endast enkel majoritet krävs för beslut.
§24 I beslut om upplösning av föreningen, skall anges, att föreningens tillgångar skall
överlämnas till ideell institution att användas i enlighet med föreningens ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall delges KSAK.
§25 Styrelsens Ordförande skall tillse att föreningens stadgar samt föreningens gällande flyg-

och bokningsföreskrifter tillställs varje medlem.
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