STADGAR
FÖR
STOCKHOLMS SEGELFLYGKLUBB
(SSFK)
Antagna år 1938

Reviderade:
År 1944, 1945, 1956, 1957, 1963, 1968, 1969, 1972, 1974, 1977, 1979, 1981, 1988, 1996, 1999, 2002,
2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2016, 2018 och 2020

§1
SYFTE
Stockholms Segelflygklubb (SSFK) är en ideell förening vars syfte är att inom Stockholm med omnejd
verka för flygsportens utveckling, spridning och efterfrågan. Detta syfte skall klubben sträva efter att
uppnå genom att:
•

Skapa goda möjligheter för sina medlemmar till segelflygning, segelflygutbildning,
deltagande i tävlingar och uppvisningar samt ett bra kamratskap

•

Bereda ungdomar möjligheter till att bedriva segelflygning

•

Stimulera intresset för flygsporten genom information och marknadsföring

•

Verka för flygets utveckling i enlighet med Svenska Flygsportförbundets (FSF) och
Svenska Segelflygförbundets (SSF) stadgar

•

Tillämpa de principer som Riksidrottsförbundets (RF) normalstadgar bygger på.
§2

ANSLUTNING TILL ANDRA ORGANISATIONER
SSFK är ansluten till Svenska Flygsportförbundet, Svenska Segelflygförbundet och
Svenska konstflygförbundet och följer därmed i tillämpliga delar deras stadgar, föreskrifter
och årsmötesbeslut.
§3
MEDLEMSKAP
SSFK står öppen för alla som omfattas av klubbens syfte. Ansökan om medlemskap görs till styrelsen
som beslutar om nya medlemmar. Följande kategorier används för medlemskap:
Ordinarie medlem (aktiv/flygande huvudmedlem i SSFK)
•

Gästmedlem (aktiv/flygande medlem som är huvudmedlem i annan segelflygklubb)

•

Stödjande medlem och teorimedlem (ej flygande i SSFK)

•

Hedersmedlem och nuvarande Ständiga medlemmar.

Hedersmedlem utgörs av person som särskilt förtjänstfullt har verkat för SSFK eller dess strävanden.
Hedersmedlem utnämns på styrelsens förslag av årsmötet.
Efter särskild prövning kan medlem av styrelsen beviljas tidsbegränsat vilande medlemskap.
Medlems personnummer skall, med hänsyn till klubbens regler för användning av klubbens flygplan,
innehav av konto för flygning mm i klubben samt för giltighetskontroll av certifikat, vara kopplat till
medlemsregistret och tillgängligt för klubbens registerförare.
Medlem, som önskar utträda ur SSFK, skall skriftligt anmäla detta till sekretariatet. Innestående
pengar på medlemskontot, som ej utnyttjats eller återkrävts senast tredje kalenderåret efter avslutat
medlemskap, skall tillfalla klubben.
Medlem är skyldig att ha kännedom om, samt att följa de regler och anvisningar som gäller i klubben
vid varje tidpunkt. Medlem som genom uppenbar vårdslöshet, oaktsamhet eller försummelse vållar

skada på klubbens egendom, eller av klubben disponerad materiel, kan av styrelsen åläggas skyldighet
till ersättning.
Medlem kan för åtgärd, som motverkar klubbens syfte eller skadar klubbens anseende, uteslutas
genom ett enhälligt beslut av styrelsen. Innan beslut fattas skall medlem ges tillfälle att inom 14 dagar
få yttra sig. Styrelsens beslut skall inom tre dagar, från dagen för beslutet, skriftligt sändas till berörd
medlem, där skälen till uteslutning redovisas samt anges hur medlemmen kan överklaga beslutet.
Berörd medlem får inom tre veckor, enligt reglerna i RF:s stadgar, överklaga uteslutning.
Medlem, som inte erlagt medlemsavgift på föreskrivet sätt, anses efter styrelsebeslut ha utträtt ur
klubben samt stryks ur medlemsmatrikeln, utan att ovanstående förfarande behöver tillämpas, samt
rapporteras ej längre vara medlem till Segelflygförbundet.
Om eventuella skulder till klubben ej regleras efter anmaning kan klubben driva ärendet till
indrivning.

§4
AVGIFTER
Årsavgift består dels av medlemsavgift till SSFK, dels av avgifter till de organisationer som klubben
är ansluten till, enligt § 2. För gästmedlem som via annan flygklubb betalar avgift till sådana
organisationer, reduceras SSFK:s årsavgift i tillämplig grad, förutsatt att medlemmen uppger till vilken
klubb avgiften erlagts.
Årsavgiftens storlek och ev. rabattsatser för olika medlemskategorier (juniorer, familjemedlemmar,
etc.), utformas av styrelsen samt fastställs av valmötet året innan. Hedersmedlem och Ständig medlem
är befriad från årsavgift.
Årsavgiften gäller för klubbens räkenskapsår och betalas i förskott vid räkenskapsårets ingång, såvida
inte utträde ur klubben begärts enligt § 3. Styrelsen kan införa förseningsavgift på upp till 12% av
årsavgiften.
Person som blir medlem i SSFK under september till december månad får tillgodoräkna sig denna
avgift i medlemsavgiften för nästföljande räkenskapsår.

§5
MEDLEMSMÖTEN
Årsmötet som är klubbens högsta beslutande organ, hålls före maj månads utgång. Följande ärenden
skall behandlas på mötet:

1.

Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet

4.

Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

5.

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning samt
revisionsberättelse

6.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

7.

Beslut om disposition beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen

8.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.

Val av valberedning om tre personer att förbereda val av ordinarie styrelseledamöter
och suppleanter samt ordinarie revisorer och suppleanter

10.

Styrelsens föredragning av årets budget samt årets verksamhetsplan

11.

Förslag från styrelsen

12.

Förslag från medlem, vilket skriftligen inkommit till styrelsen senast en kalendermånad
innan årsmötets genomförande

13.

Övriga frågor.

Valmöte hålls före november månads utgång. Följande ärenden skall behandlas på mötet:

1.

Val av ordförande och sekreterare för valmötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Val av två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera protokollet

4.

Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

5.

Val av ordinarie styrelseledamöter, exklusive Segelflygchef, och suppleanter samt
ordinarie revisor samt en revisorsuppleant

6.

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår

7.

Utseende av ombud till Svenska Flygsportförbundets och Svenska Segelflygförbundets
årsmöte

8.

Utseende av kandidat att uppsättas på förslag till inval i Svenska Flygsportförbundets
resp. Svenska Segelflygförbundets styrelse

9.

Förslag från styrelsen

10.

Förslag från medlem, vilket skriftligen inkommit till styrelsen senast den 30 september

11.

Övriga frågor.

I kallelse till valmöte skall meddelas de styrelsefunktioner, enligt § 7, vars mandatperiod utgår, jämte
valberedningens förslag på nya ordinarie styrelseledamöter respektive suppleanter, samt ordinarie
revisorer respektive suppleanter.
Medlemsmöte hålls i övrigt på styrelsens begäran, eller då minst 1/3 av medlemmarna skriftligt begär
och motiverar detta.
Beslut på medlemsmöte får endast ske i frågor som angivits i kallelsen. På punkten ”övriga frågor” på
årsmötet, respektive på valmötet, kan inga beslut fattas.
Kallelse till medlemsmöte sker via post och skall, jämte föredragningslista, skickas till medlemmarna
senast 3 veckor innan mötet. Kallelse via post kan ersättas med e-post till den medlem som lämnat
godkännande om detta förfarande till klubbens kansli.

§6
RÖSTRÄTT VID MEDLEMSMÖTE
Ordinarie medlem, gästmedlem, hedersmedlem och ständig medlem, har en röst på medlemsmöte, som
endast kan utövas genom personlig närvaro. Medlem som inte betalat sin årsavgift har ej rösträtt.
Beslut om stadgeändring (§ 11) samt beslut om upplösning av klubben (§ 12), kräver kvalificerad
majoritet (dvs. minst 2/3 av avgivna röster).
Övriga beslut kräver enkel majoritet, som kan vara relativ eller absolut.
Beslut som rör val av styrelseledamöter, revisorer, valberedning samt ombud för SSFK i olika
sammanhang, kräver relativ majoritet (dvs. den person som får fler avgivna röster än någon annan
person).
Beslut i övriga frågor, än ovan nämnda, kräver absolut majoritet (dvs. det förslag som får mer än
hälften av avgivna röster, nedlagda röster inräknade).
Omröstning sker öppet. Vid val till styrelsefunktioner enligt § 7 kan, på begäran av röstberättigad
medlem, omröstning ske slutet.
Vid lika antal röster har mötesordföranden utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör.

§7
STYRELSEN
Klubbens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter plus 2 suppleanter, enligt följande ordningsnummer:
1.

Ordförande

2.

Skattmästare

3.

Sekreterare

4.

Ledamot

5.

Ledamot

6.

Suppleant [a]

7.

Suppleant [b]

Vid konstituerande styrelsemöte behandlas följande frågor:
•

Styrelsen utser inom sig Vice ordförande

•

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

•

Beslut om firmateckning.

•

Tillsättande av Segelflygchef

Segelflygchefen tillsätts av styrelsen enligt § 8 med mandatperioden ett år.
Ledamöter och suppleanter med udda ordningsnummer väljs av ordinarie valmöte under år med udda
årtalssiffra, med jämnt ordningsnummer under år med jämn årtalssiffra. Varje ledamot väljs således
för två år.

Styrelseledamot, som avgår under mandatperioden, ersätts under återstående mandatperiod med ny
ledamot som föreslagits av styrelsen och valts av medlemsmötet. Styrelsen kan, i särskilt fall,
adjungera person till styrelsen. Sådan adjungering kräver enhälligt styrelsebeslut.
Styrelsemöte hålls på ordförandens begäran, eller inom 10 dagar då minst tre ordinarie
styrelseledamöter skriftligt begär och motiverar detta. Till styrelsemöte kallas samtliga ordinarie
ledamöter och suppleanter. Suppleant [a] har rösträtt endast när minst en ordinarie ledamot saknas och
Suppleant [b] när minst två ordinarie ledamöter saknas vid mötet.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande. Vid styrelsemöte gäller enkel
röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning kan endast utövas genom
personlig närvaro vid mötet.
§8
STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten enligt följande:
•

Förvaltar klubbens tillgångar

•

Planerar och leder klubbens verksamhet

•

Upprättar budget, bokslut och årsredovisning (enligt § 10) samt verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret

•

Representerar klubben i externa sammanhang, i enlighet med klubbens syfte

•

Utfärdar erforderliga fullmakter inom styrelsen att hantera korrespondens, inbetalningar
och utbetalningar, eller för andra frågor

•

Utfärdar förhållningsregler för klubbens verksamhet

•

Utser Segelflygchef med Segelflygförbundets godkännande

•

Anställer behövlig personal samt fastställer anställningsvillkor.

•

Tillsätter operativa grupper och dess ledare
§9

STYRELSELEDAMÖTERNAS SÄRSKILDA ÅLIGGANDEN
Ordföranden åligger att leda klubbens förhandlingar, justera alla styrelseprotokoll, teckna klubbens
firma samt i övrigt leda klubbens arbete.
Vice ordföranden åligger att vid ordförandens förfall fullgöra dennes åligganden.
Segelflygchefen åligger att efter styrelsens direktiv och i enlighet med Segelflygförbundets föreskrifter
och instruktioner ansvara för klubbens operativa segelflygverksamhet.
Övriga befattningshavare åligger att efter styrelsens direktiv ansvara för tilldelade uppgifter.

§ 10
RÄKENSKAPER OCH REVISION
SSFK:s räkenskaper omfattar kalenderår. Räkenskaper och årsberättelse skall överlämnas till
revisorerna senast den 31 mars. Revisionsberättelse, där frågan om ansvarsfrihet behandlas, skall vara
styrelsen tillhanda senast den 30 april.
Räkenskaper och förvaltning skall granskas av en revisor samt en revisorsuppleant.

§ 11
ÄNDRING AV STADGAR
Ändring av stadgar kan endast ske efter beslut (kvalificerad majoritet; se § 6) på två medlemsmöten
efter varandra, med minst en månads mellanrum. Ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie
årsmöte.
§ 12
UPPLÖSNING AV KLUBBEN
Beslut om upplösning av Stockholms Segelflygklubb kan endast fattas på förslag av styrelsen. Sådant
beslut (kvalificerad majoritet; se § 6) erfordras vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
Klubbens tillgångar skall vid upplösningen, och på styrelsens förslag, disponeras på sätt som
överensstämmer med klubbens syfte.
*****

