
Förslag nya stadgar till ordinarie årsmöte den 20/3 2019 

 

Sid.1 

  

§1 

 Namn och anslutningar 

  

Schacksällskapet Kalmarunionen är en ideell förening för schackintresserade i Kalmar med omnejd, 

ansluten till Smålands Schackförbund och därmed Sveriges Schackförbund. 

  

§2 

Föreningens ändamål och medlemskap 

  

Schacksällskapets ändamål är att bilda en samlingspunkt för schackintresserade genom tävlingar 

och utbildningar. Verksamheten ska öka intresset, färdigheten och fördjupa insikten i schackspelet. 

För att bli medlem ska man avlägga medlemsavgift  

Schacksällskapet verksamhetsår omfattar tiden 1/1-31/12. 

  

§3 

Årsmötet, höstmötet och extra möten 

 

Årsmötet är schacksällskapets högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som 

angivits i kallelsen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och 

motioner från styrelsen och enskilda medlemmar ska- finnas tillgängliga för medlemmar vid 

inbjudan. Klubbens beslut är giltigt när minst 10 stycken eller 50 % av betalande seniormedlemmar 

är närvarande. Vid färre deltagare ska kallelse till nytt möte ske inom 14 dagar. Detta möte är då 

beslutsmässigt oavsett deltagarantal. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågan om 

föreningens upplösning. För beslut om föreningens upplösning fordras två tredjedels majoritet, vid 

två på varandra följande möten. Minst ett av dessa ska vara ordinarie årsmöte. I händelse av lika 

röstetal i andra frågor, fäller mötesordförande utslag. 

  

Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning, 

enl. bilaga 1. 

Styrelsen ska vara mellan 4-8 medlemmar med 1-3 suppleanter. Dessa val är på 2 år. 

Övriga obligatoriska val: 1-2 revisorer 1-3 valberedare. Dessa val är på 1 år. 

  

Årsmötet ska hållas i mars. 

Alla medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet. 

Motioner ska vara inlämnade innan 1 februari. 
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Höstmötet hålls i december och beslutar om avgifter till nästa år, enligt bilaga 2. 

  

Extra möte hålls när styrelsen eller minst 5 medlemmar begär detta.  

  

Vid extra stämma ska behandlas 

1. av styrelsen väckt fråga  

2. av medlem väckt fråga  

  

Kallelse till alla möten utgår senast två veckor före mötesdagen. Samtliga medlemmar har närvaro-, 

yttrande- och rösträtt. Varje närvarande medlem har en röst.  

  

§4 

Hedersmedlem 

  

Årsmötet kan besluta om att utse hedersmedlem. Till hedersmedlem utses person,  efter förslag av 

styrelsen som gjort mycket för schacksällskapet t. ex styrelseledamot, ungdomsledare. 

  

§5 

Stadgeändringar 

  

Tillägg eller ändringar av stadgar ska ske på två årsmöten varav en ska vara ordinarie med enkel 

majoritet. 

Tillägg eller ändringar av bilagor ska ske på ordinarie årsmötet med enkel majoritet 

  

§6 

Upplösning 

  

I händelse av schacksällskapet upplösning används schacksällskapet egendom till främjande av 

schackintresset, företrädesvis i Kalmar med omnejd. 

  

§7 

Ordningsföreskrifter 

Schacksällskapet medlemmar ska följa styrelsen utfärdade ordningsföreskrifter 
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§8 

Turneringar 

  

Sveriges Schackförbunds spel och tävlingsregler ska gälla i tillämpliga delar. Undantag meddelas 

vid tävlingens början. 

Turneringar samt spelprogram till höst/vår bestäms av styrelsen 
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 Bilaga 1 

  

Dagordning för årsmötet. 

  

1. Årsmötets öppnas  

2. Val av årsmötesfunktionärer  

a) val av ordförande 

b) val av sekreterare 

c) val av 2 justerare och tillika rösträknare 

3. Godkännande av kallelse till årsmötet  

4. Fastställande av föredragningslista  

5. Styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelse  

6. Revisorernas berättelse  

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

8. Beslut om antal styrelseledamöter  

9. Val av styrelse (växelvisa val)  

a) ordförande 2 år (jämna år) (obligatorisk) 

b) Vice ordförande(jämna år) (obligatorisk) 

c) sekreterare 2 år (ojämna år)(obligatorisk) 

d) kassör 2 år (ojämna år)(obligatorisk) 

  

10. Övriga val på 1 år  

a) Revisorer (1-2 personer) 

b) Firmatecknare väljs 2 st (var och en för sig) (2 st ur styrelsen)  

e) Materialförvaltare(1-2 personer) 

f) Lagledare för lagen (En per lag) 

g) Valberedning (1-3 personer) 

  

11. Styrelseförslag  

12. Motioner  

13. Mötet avslutas  
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Bilaga 2 

Förslag till dagordning för höstmötet 

  

1. Höstmöte öppnas  

2. Godkännande av kallelse till årsmötet  

3. Beslut medlemsavgifter  

4. Beslut tävlingsavgifter  

5. Beslut reseersättningar  

6. Övriga ersättningar.  

7. Mötet avslutas  

  


