Stadgar för pensionärsbowlingklubben BK74
Pensionärsbowlingklubben BK74 har till ändamål att verka för bowlingsportens utövande
och främjande av en god kamrat- och idrottsanda. I den hälsoinriktade motionsidrotten är
trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad
betydelse.
Medlemskap
§ 1.

Aktiv medlem i klubben kan endast person bli som under året fyller 60 år. Passiv
medlem i klubben ingen åldersgräns
Klubben för ett medlemsregister på dator innehållande namn, adress, telefonnummer,
ev. email-adress samt typ av medlemskap. Uppgifter lämnas endast ut till Alliansen
Ringen för kontaktpersoner, och då endast namn, telefonnummer och email-adress.

§ 2.

Medlem som inte erlägger stadgad årsavgift kan uteslutas. Medlem kan uteslutas ur
föreningen om medlemmen skadar föreningens anseende.

§ 3.

Frågan om uteslutning av medlem får inte företagas till avgörande, förrän medlem ifråga
beretts tillfälle att inom viss tid av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avgiva yttrande i
ärendet.
Grundas beslutet om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter, åligger
det styrelsen att återkalla beslutet, om de förefallna avgifterna erlagts före besvärstidens
utgång.

§ 4.

Medlemsavgifter och övriga avgifter fastställes på årsmötet. Erlagd medlemsavgift
återbetalas ej.

§ 5.

Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande och minst
tre övriga ledamöter jämte två suppleanter.
Ledamot och suppleanter i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte av medlemmarna.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen, suppleanter, revisorer och revisorsuppleanter väljes:
Ordförande väljes på ett år.
Två ordinarie ledamöter väljes på två år vardera. Vartannat år.
Två ordinarie ledamöter väljes på två år vardera. Vartannat år
Två styrelsesuppleanter väljes på ett år vardera.
Två revisorer väljes på ett år vardera.
En revisorsuppleant väljes på ett år.
Övriga val:
Kontaktpersoner för klubbens serielag.
Festkommitté om så påkallas.
Valberedningen väljes på årsmötet. Valberedningen föreslår årsmötet valen för de olika
funktionerna i klubben. Dock inte sig själva till valberedare.
Hedersmedlem föreslås av styrelsen till årsmötet. Den föreslagne skall vara en medlem
som inte längre är aktiv spelare.

§ 6.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig med minst 3
närvarande ledamöter.

§ 7.

Styrelsen skall verka för infriande av klubbens målsättning.
Ordförande är klubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och
övervakar efterlevnad. I ordf. frånvaro träder vice ordf. i hans ställe.
I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 8.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 9.

Firmatecknare. Styrelsen utser inom sig 2 ledamöter att teckna föreningen var för sig.

§ 10.

Med klubben hålls dels ordinarie årsmöte i maj månad, dels extra möten när så
erfordras.
Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande av att kallelse till
ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet. Kallelse kan ske endast på
klubbens anslagstavla. Motion till årsmötet skall vara inkommen senast den 1:e mars,
för att kunna beredas av styrelsen före årsmötet.

§ 11.

Rösträtt har varje medlem, som fullgjort sina skyldigheter.

§ 12.

Verksamhetsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4.

§ 13.

Förslag till upplösning av klubben eller om ändring av stadgarna får endast upptagas vid
ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag räcker det med vad som sägs och
beslutas på pågående årsmöte. Men med 2/3 av vid mötet närvarande.

§ 14.

Dagordning:
Vid årsmötet förkommer följande ärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Mötet öppnas.
Fråga om mötet har behörigen utlysts.
Fastställande av dagordningen.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän, som jämte ordförande justerar mötesprotokollet.
Fastställande av avgifter a) medlemsavgift, b) övriga avgifter.
Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.
Fastställande av revisorernas berättelse.
Frågan om ansvarsfrihet för styrelse och räkenskapsförare för det gångna
året.
Val av styrelsen för klubben. Se ovan under stadgar.
Övriga val. Se ovan.
Val av ombud till Perstorps bowlingförening samt suppleant.
Val av representant till Bowlingalliansen Ringens årsmöte samt suppleant.
Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på dagordningen
för mötet.
§ 15.

Ändring av dessa stadgar har beslutats vid årsmötet 2018-05-18.

