FÖRSLAG TILL NYA STADGAR

STADGAR
SKARA SCHACKSÄLLSKAP
§ 1.

SKARA SCHACKSÄLLSKAP

( SSS )

SSS är en ideell förening för intresserade vars ändamål är att bereda
och utveckla schackspel för medlemmarna.
SSS är ansluten till Västergötlands Distriktsförbund ( VSF ) och
Sveriges Schackförbund ( SSF ) och är således underordnad samt
företrädare åt sina enskilda medlemmar inför VSF:s och SSF:s
stadgar. Föreningens verksamhetsår är 1/1 till 31/12.
Föreningen har sitt säte i Skara.

§ 2.

MEDLEMSKAP
Varje schackintresserad person kan vara medlem i SSS genom att
årligen erlägga medlemsavgift.
Föreningen ansvarar genom styrelsens försorg att medlemsregister
upprättas.
Registrerad medlem i SSS är också medlem i VSF och SSF.
SSS verksamhetsår är lika med kalenderår.
Medlemskap i föreningen förutsätter att fastställd avgift erläggs inom
förutsatt tid. Alla medlemmar har motion och förslagsrätt till årsmötet.
Sådan fråga skall inges till styrelsen senast tre veckor innan årsmöte.
Det åligger medlem att följa gällande stadgar, tävlingsbestämmelser,
och övriga föreskrifter samt att iakttaga ett för föreningen överställda
organisationer och schackspelets hedrande uppförande.
Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot
beslut som fattas i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar för att
skada föreningen.
Medlem kan avstängas från deltagande i SSS verksamhet för en viss
tid, dock högst ett år.
Uteslutning föregås alltid av skriftlig varning.
Medlem som avstängs eller utesluts kan vid nästa årsmöte överklaga
styrelsens beslut.
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§ 3.

STYRELSEN
SSS angelägenheter och verksamhet handläggs av styrelsen.
Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av en
ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.
Styrelsen konstituerar sig efter årsmöte och utser inom sig kassör,
sekreterare, vice ordförande, vice sekreterare och andra funktionärer.
Styrelsen utser två firmatecknare antingen var för sig eller
gemensamt i föreningen.
Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande.
Beslut fattas i enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande
utslagsröst.
Styrelsen kan om den så önskar och är enig i en fråga kalla till extra
medlemsmöte.
Styrelsen ansvarar för att verksamhetsberättelse och ekonomisk
berättelse upprättas.
Styrelsen är gemensamt ansvariga för SSS förvaltning.
Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, styrelseprotokoll samt
andra handlingar skall vara revisorerna till handa minst tre veckor
före årsmötet.
Styrelsen skall hålla sig underrättad om och ombesörja verkställighet
av de stadgar, beslut och bestämmelser som gäller inom, och
meddelas av, SSF och VSF man tillhör.

§ 4.

ÅRSMÖTE
Årsmötet är SSS högsta beslutande organ.
Vid årsmötet beslutats endast i frågor som angetts genom kallelse.
Kallelse utgår genom styrelsens försorg senast fyra veckor före
mötesdagen.
Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisions berättelse,
förslag och motioner skall finnas tillgängliga för medlemmar senast
en vecka före årsmötet.
Föreningen håller ordinarie årsmöte i februari månad.
Extra medlemsmöte anordnas när styrelsen eller minst en tredjedel av
SSS medlemmarna begär detta. Då utgår skriftlig kallelse med
angivande av ärende till medlemmarna minst en vecka före
mötesdagen.
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Samtliga medlemmar har närvaro, yttrande och rösträtt personligen
eller genom fullmaktsförfarande.
Beslut fattas med enkel röstövervikt utom när annat speciellt stadgas.
Vid lika röstetal avgör ordförande.
Vid årsmöte skall följande ärenden vara upptagna på
föredragningslistan och behandlas:
 Mötets behöriga utlysande
 Föredragningslistans godkännande
 Val av Ordförande och Sekreterare för mötet
 Val av två justerare tillika rösträknare
 Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse och
Revisorernas berättelse
 Styrelsens ansvarsfrihet
 Styrelseförslag
 Motioner
 Fastställande av Medlemsavgifter och Reseersättning.
Val av Styrelse:
 Ordförande
 Fyra ordinarie Ledamöter
Dessa väljs växelvis / år beroende på mandattiden
 Tre Suppleanter
Övriga funktionärer:
 Två Revisorer
 Revisorsuppleant
 Ungdomsansvarig
 Ratingansvarig
 Turneringsledare
 Lokalansvarig
 Informationsansvarig
 Valberedning

§ 5

1 år
2 år
1 år

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

REVISORER
Revisorerna granskar SSS förvaltning såsom verksamhet och
ekonomiska räkenskaper. Revisorerna upprättar revisionsberättelse
till årsmöte där ansvarsfrihet för styrelsen till eller avstyrkes.
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§ 6

VALBEREDNING
Valberedningen föreslår årsmötet styrelse samt övriga funktionärer.
Valberedningen sammansättning består av tre medlemmar varav en
utses till sammankallande om inte årsmötet bestämmer något annat.

§ 7

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet avgår hela styrelsen.
Styrelsemedlemmar som någon gång under verksamhetsåret varit
invald i styrelsen äger ej rätt att rösta vid beslut om ansvarsfrihet vid
årsmöte. Valberedning äger dock rätt att föreslå nyval av avgående
Styrelsemedlemmar om årsmötet medger detta.

§ 8

REPRESENTATION
En schackspelare kan tillhöra flera föreningar, men får endast
representera en förening under spelåret i tävling anordnad av
respektive VSF eller SSF sanktionerad tävling.
Byte får endast ske enligt SSF tävlingsbestämmelser.

§ 9

STADGEÄNDRING OCH SSS UPPLÖSNING
För ändrig av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte eller
extra medlemsmöte med minst två tredjedels röstövervikt.
SSS får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar vill fortsätta
verksamheten. Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie
årsmöte. Om årsmötet beslutar att upplösa föreningen beslutar även
årsmötet hur SSS förvaltning och tillgångar skall disponeras
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