Stadgar för Mörtebo Fritidsklubb
§ l. Ändamål
Klubben stiftad den 24. l. 1962. Har till ändamål att bland befolkningen i Mörtebo med omnejd verka för en allmän
trevnad och genom förströelse och odlande av gemensamma intressen stärka och utvidga samhörighetskänslan.
Klubben skall i görligaste mån undvika att på sitt program upptaga sådant, som kan anses direkt konkurrera med någon
annan på orten befintlig sammanslutnings verksamhet.
Klubben befattar sig icke med politiska frågor, nykterhetsfrågor eller religiösa frågor.

§ 2. Medlemskap
Alla, oberoende av bostadsort, äger rätt att såsom medlem tillhöra klubben.
Anmälan om inträde i klubben kan ske när som helst till någon medlem i styrelsen.
En aktuell medlemsförteckning skall om möjligt alltid finnas tillhands för de medlemmar, som önska taga del av
densamma.
Vid inträde i klubben förbinder sig medlem att följa klubbens stadgar.

§ 3. Hedersledamöter
Till hedersledamot kan väljas person inom eller utom klubben, som gjort klubben särskilt värdefulla tjänster.
Hedersledamot väljes på förslag av styrelsen.

§ 4. Utträde och uteslutning
Mom. 1.
Medlem, som av någon anledning önskar utträda ur klubben, skall meddela styrelsen detta.
Mom. 2.
Skulle medlem uppenbart åsidosätta klubbens stadgar och ordningsregler eller eljest inom eller utom klubben göra sig
skyldig till ett sådant uppförande, att uteslutning kan ifrågasättas, åligger det styrelsen att framlägga ärendet vid allmänt
möte. Medlem som utvoterats ur klubben, vore från densamma omedelbart skild.
§ 5. Ekonomi och räkenskaper
Klubbens utgifter bestrides med på frivillig väg insamlade eller genom donation skänkta medel. Årsavgift bestämmes av
klubben för ett år i taget.
Klubbens räkenskaper avslutas med kalenderår. De skola efter räkenskapsårets slut, dock senast 14 dagar före
årsmötet, tillsammans med styrelse- och klubbprotokollen överlämnas till därtill utsedda revisorer.

§ 6. Styrelse
Klubben representeras av en styrelse bestående av tre personer, nämligen:
Ordförande
Sekreterare
Kassaförvaltare
Styrelsemedlemmarna väljes för ett år i taget, från årsmöte till årsmöte.
På årsmötet väljs även 2 suppleanter.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två ledamöter påyrka sammanträde.
Den är beslutsmäsig när samtliga ledamöter, eller ledamots suppleant, är närvarande.

§ 7. Sektioner
Klubbverksamheten kan uppdelas i sektioner. Förslag till bildande av sektioner underställes styrelsen eller klubbmöte.
För varje sektion utses av styrelsen eller klubbmöte en sektionsledare jämte ev. erforderliga funktionärer, vilka
tillsammans utgöra sektionens arbetsråd.

Arbetsrådet arbetar efter eget omdöme, men skall i viktigare ärenden informera klubbstyrelsen och i ekonomiska frågor
rådgöra med och vara underställd densamma.

§ 8. Revision
Klubbens räkenskaper och förvaltning skola granskas av revisorerna, som vid årsmötet avge revisionsberättelse.
Revisorerna äga rätt, att när som helst genomgå styrelsens protokoll och räkenskaper och skola omedelbart delge
styrelsen ev. anmärkningar.

§ 9. Sammanträden
Mom. l.
Klubben har två ordinarie sammanträden årligen. Det första, som kallas
årsmöte, skall hållas senast den l april och det andra senast den l september.
Mom. 2.
Extra sammanträden hållas när styrelsen finner lämpligt eller inom loppet av två veckor efter det minst 1/3 av
medlemmarna därom ingivit anhållan, med uppgift om anledningen. Dag och ställe bestämmes av styrelsen.
Mom. 3.
Vid årsmötet skola följande ärenden behandlas:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ll.

Val av ordförande
Fastställande av att mötet blivit i behörig ordning utlyst
Val av justeringsmän att jämte ordf. justera dagens protokoll
Uppläsning och fråga om godkännande av föreg. mötes protokoll
Föredragning av styrelse- och revisionsberättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Val av styrelse jämte 2 suppleanter
Val av 2 revisorer jämte suppleant
Val av nämnd på 3 personer att förbereda nästa års val
Behandling av inkomna förslag
Nya ärenden

§ 10. Val och votering
Vid val och votering deltaga blott vid sammanträdet närvarande medlemmar, var och en med en röst. Röstning genom
ombud eller med fullmakt är icke tillåtet.
Vid omröstning gäller för beslutets fattande enkel röstövervikt, utom i de fall där dessa stadgar ange annorlunda.
Då vid frågans avgörande röstning begärts, skall sådan, liksom vid alla val, ske med slutna sedlar, såvida icke annat
omröstnings- eller valsätt för tillfället beslutats av de närvarande.
Vid lika röstetal gäller vid öppen omröstning den mening som biträdes av ordföranden. Vid sluten omröstning med lika
röstetal fäller lotten avgörandet.

§ ll. Allmänna bestämmelser
Då frågan om klubbens upplösning respektive anslutning till annan förening uppkommer, skall styrelsen eller en av
klubben särskilt utsedd kommitté anställa en fullständig utredning över klubbens ekonomiska och övriga på frågan
inverkande förhållanden samt framlägga förslag till de åtgärder, som kunna anses påkallade. Allmänt sammanträde skall
hållas senast två veckor efter det nämnda utredning och förslag blivit tillgängliga för medlemmarna.
Beslut om ändring av dessa stadgar samt om klubbens upplösning respektive anslutning till annan förening, ävensom i
samband därmed uppkomna frågor skall, för att vara giltigt, fattas med 2/3 majoritet å två på varandra följande
sammanträden varav det ena skall vara årsmöte.

§ 12. Ansvar
Klubben ansvarar icke för skada på liv eller egendom, som kan förorsakas av medlem mot medlem eller utomstående
person.
De skadeanspråk, som kan komma att ställas mot medlem, som deltagit i någon av klubbens arrangemang, gäller som
för varje enskild person.

