Stadgar
För
Sundsvalls Pistolskytteklubb
§1
Uppgift.
Sundsvalls Pistolskytteklubb (SPK) nedan kallad förening, grundad 1946, utgör en sammanslutning
av skyttar bedrivande Nationellt skytte, Sportskytte, Svartkrutsskytte inkl. Gevär och Kanon,
Praktiskt/Dynamiskt skytte, Cowboy Action skytte, Metallsilhuett skytte samt andra förekommande
skytteformer inom Sundsvalls Kommun med omnejd.
Föreningen, som är ideell, opolitisk och demokratisk har till uppgift att främja och utveckla skyttet,
i både moderna och historiska aspekt, med pistol, revolver och övriga vapen. Vidare att verka för
ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull hantering av dessa vapen, samt enligt meddelade beslut
och anvisningar.
Föreningen är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF), Sveriges Riksidrottsförbund
(RF), Svenska skyttesportförbundet (SvSF), Västernorrlands Läns Pistolskyttekrets,
Västernorrlands skyttesportförbund, Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF), Svenska
Western Skytte Förbundet (SWSF), Svenska Metallsilhuett Förbundet (SMF), samt International
Practical Shooting Confederation –Sverige (IPSC). Föreningen är även ansluten i Sundsvalls Skytte
Allians, belägen på Blåberget.
Föreningen är skyldig att i vad angår skytte med vapen följa för skytte gällande författningar, av
myndighet utfärdade föreskrifter samt dem respektive förbundens stadgar och utfärdade regler för
dess skytteformer.

§2
Medlemskap.
Medlemskap kan medges till svensk medborgare eller medborgare i EU-land eller nordiskt land,
som varaktigt uppehåller sig i Sverige, eller annan utländsk medborgare med permanent
uppehållstillstånd. Den som inte är känd för pålitlighet och den som genom brott eller på annat sätt
visat sådana egenskaper att han inte bör anförtros vapen, skall inte vara medlem.
Den som önskar inträde i föreningen, skall förbinda sig att efterleva dessa stadgar.
Ansökan om inträde skall göras skriftligen på av styrelsen anvisat formulär. Om möjligt skall det i
det anvisade ansökningsformuläret, vara tillstyrkt av en styrelseledamot eller två av föreningens väl
kända medlemmar. Ansökan prövas och avgörs av styrelsen. Meddelande om beslut skall lämnas.
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av
föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen. Eller på annat vis visat sig olämplig

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall göra skriftlig anmälan till styrelsen och anses därmed
omedelbart ha lämnat sitt medlemskap i föreningen. Eventuella förfallna avgifter erlägges enligt
styrelsens bestämmande.

§3
Avgifter, föreningens tillgångar.
Årsavgiften fastställes vid årsmötet För nästkommande år och erlägges varje år före den 1 Mars
eller vid inträde under året, senast en månad efter godkänt inträde. Om avgiften ej erlagts inom
fastställd tid skall medlem uteslutas ur föreningen.
Medlemsavgifter och föreningens övriga tillgångar får icke användas för ändamål, som är för
föreningens verksamhet främmande.
Vid medlems avgång ur föreningen äger han eller hans rättsinnehavare icke rätt att utfå någon del
av föreningens tillgångar. Om medlem har donerat något föremål till föreningen så tillhör detta
föreningen och kan inte återtas.
Vid beslut om uteslutning av medlem ur föreningen på ovan angivna grunder kan beslut tillika
fattas, att av föreningen uppsatta priser, vilka medlemmen erövrats men ännu icke tilldelats honom,
skall vara förverkade.

§4
Hedersmedlem.
Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett
utomordentligt sätt främjat föreningens syften eller som utmärkt sig genom särskilt framstående
skytteprestationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgifter.
Hedersmedlem blir automatiskt den medlem som fyller 70 år.

§5
Styrelsen.
Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande, tillika föreningsordförande och minst 4
ledamöter jämte minst 3 suppleanter. Alla valda ledamöter, suppleanter samt funktionärer skall
respektera att dem är förtroendevalda av medlemmarna för att i första hand tillgodose
medlemmarnas samt föreningens intressen.
Ordförande väljs för ett (1) år, styrelseledamöterna samt suppleanterna väljs vid ordinarie årsmöte
för en tid av två år, dock så, att ej mer än halva styrelsen samt halva antalet suppleanter kan avgå
samtidigt.

Styrelsen är beslutsför, då minst halva antalet ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid
lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande. Vid styrelsens sammanträden skall
protokoll föras. Protokoll skall justeras av justerare, sekreteraren samt mötesordförande, finns
avvikande meningar skall detta antecknas i protokollet.

§6
Styrelsen samt funktionärer är skyldiga.
att vid behov utse övriga funktionärer såsom; materialförvaltare, ammunitionsansvarig etc.
Att handha föreningens angelägenheter och förvalta dess tillgångar samt gemensamt ansvara för att
vid årsmötet avgiva förvaltningsredogörelse för det gångna året att bereda de ärenden som skall
behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets beslut att pröva och avgöra frågor om
medlemskap i föreningen att anordna övnings och tävlingsskjutningar och på alla sätt söka främja
intresset för skytte bland föreningens medlemmar.
Ordförande eller vice ordförande är skyldig att leda förhandlingarna och föra föreningens talan, att
sammankalla styrelsen då viktiga angelägenheter påfordrar och i övrigt övervaka föreningens
intressen samt verksamhet.
Ordförande skall ovillkorligen tillse, att därest föreningen kan komma att förvärva egna vapen,
dessa jämte ammunition förvaras på ett fullt betryggande sätt och enligt myndigheternas
föreskrifter.
Sekreteraren är skyldig att vid föreningens sammanträden föra protokoll, att biträda ordförande vid
expedition av skrivelser och andra handlingar och att i samråd med ordförande, enligt
styrelsebeslut, utfärda kallelse till sammanträden och årsmöte samt att vårda och förvara
föreningens arkiv.
Kassaförvaltaren är skyldig, att enligt stadgarnas bestämmelser handha föreningens medel,
ombesörja inkassering av medlemsavgifter och utbetalningar, att föra noggrann kassabok och
inventarium samt tillse att befintliga medel insättas i bank.
Materialförvaltaren är skyldig, att handha och vårda material samt att i god tid underrätta styrelsen
om inköp av material.
Skjutledare är skyldig, att anordna och leda föreningens skjutningar med nödvändig hjälp av
styrelsens övriga ledamöter samt föreningens medlemmar. Skjutledare är tillika skyldig att vid
utlåning av föreningens vapen övervaka och ansvara för dess retur.

§7
Revisorer.
För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper utses vid ordinarie årsmöte, för en tid
av ett år, två revisorer jämte två suppleanter för dessa. Verksamhetsåret och Räkenskapsåret
omfattar kalenderåret 1/1-31/12.

Räkenskaperna skall före den 1 februari vara avslutade och överlämnade till revisorerna, vilka skall
senast åtta dagar före årsmötet överlämna revisionsberättelsen till styrelsen.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och
styrelseprotokoll samt övriga av föreningens handlingar.

§8
Sektioner.
Sektionsledarna utses av styrelsen.
En Sektionsledare från varje sektion kan om möjligt tillhöra styrelsen.
Sektionsledaren är skyldig;
Att utse de biträden som det finns behov av och meddela dessa till styrelsen.
Att främja möjligheten för medlemmarnas träning och utbildning att anordna, leda och
protokollföra dels klubbmästerskap och övriga tävlingar inom föreningen, dels allmänna
tävlingar, till vilka styrelsen lämnat sitt medgivande, samt att enligt styrelsens bestämmande
ombesörja föreningens representation utåt i den skyttegren sektionen handhar.

§9
Årsmöte.
Årsmöte skall hållas före den 15 Mars på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Årsmötet skall fastställa medlemsavgiften för nästkommande år. Kallelse till årsmötet skall ske med
e-post eller brev till varje medlem och via anslag i skjuthallen och på hemsida. Minst 30 dagar före
mötet.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
frågan inte finns med på dagordningen eller i kallelsen till årsmötet.
Extra årsmöte hålles, då styrelsen eller revisorer finner omständigheterna det påfordra eller minst
1/5 av dem aktiva medlemmarna för uppgift ändamål skriftligen begär att sådant möte skall hållas.
Kallelse till extra möte skall ske minst tre dagar före dess hållande.
Vid extra årsmöte skall endast dem eller den frågan som motiverar mötet behandlas.

§ 10
Vid ordinarie årsmöte skall bl.a. följande ärenden förekomma.
1. Mötet öppnas.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av ordförande vid mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
6. Dagordningens godkännande.

7. Föredragning av styrelsens berättelse.
8. Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Behandling av från styrelsen hänskjutna frågor.
10. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektion eller röstberättigad
medlem, minst 21 dagar (förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30 dagar)
före mötet.
11. Behandling och omröstning av motioner och förslag som inkommit till styrelsen.
12. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år.
13. Val av ordförande.
14. Val av styrelseledamöter jämte suppleanter för dessa.
15. Val av övriga funktionärer.
16. Val av revisorer, två stycken varav en sammankallande, samt två suppleanter för dessa.
17. Val av valberedning, tre stycken, varav en sammankallande.
18. Övriga frågor.
19. Prisutdelning.
20. Årsmötet avslutas.

§ 11
Beslut vid årsmöte.
Alla beslut sker med öppen omröstning, såvida icke sluten omröstning av någon begärs. Röstning
får ej ske med fullmakt.
Alla frågor avgörs med enkel majoritet, där ej annat angivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger
ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning och vid val, då lottning skall ske.
Styrelsen får icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om
den inte finns med på föredragningslistan i kallelsen till mötet.

§ 12
Stadgeändringar.
Beslut om Ändring av dessa stadgar kräver beslut med kvalificerad majoritet på två på varandra
följande årsmöten, varav ett ska vara ett ordinarie årsmöte. Mellan dessa möten måste minst 2
månader förflyta. Och förutsätter för sin giltighet dels att i kallelsen till mötet angivits att frågan om
stadgeändring kommer att upptagas till behandling vid mötet, dels att beslut biträtts av minst två
tredjedelar av de i omröstningen deltagande.
Vid godkända stadgeändringar skall ett exemplar av dem nya stadgarna insändas till polismyndighet
samt till de organisationer föreningen tillhör.

§ 13
Föreningens upplösning.

Förslag om föreningens upplösning kan väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom skall för
att äga giltighet hava vid detta möte och vid nästföljande ordinarie eller extra årsmöte antagits med
minst två tredjedelar av de angivna godkända rösterna.
Vid beslut om upplösning skall tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar, för
ändamål som främjar skytte.

