Stadgar för Schackklubben Kamraterna, Göteborg
Antagna vid årsmötet den 9:e februari 1922
Reviderade och godkända vid vårmötet 1952
Reviderade och godkända vid årsmötet 1972
Reviderade och godkända vid årsmötet 1994
Reviderade och godkända vid årsmötet 2010
Reviderade och godkända vid årsmötet 2017

§ 1. Ändamål
Schackklubben Kamraterna, vilken bildades onsdagen den 13 oktober 1920, har som
målsättning att utgöra en föreningspunkt för älskare av schackspelet, att främja ökad
insikt och färdighet i detta spel samt att utbreda intresset för det.
Inom klubben får ingen annan verksamhet än schack förekomma.

§ 2. Tillhörighet
Schackklubben Kamraterna är en ideell förening med säte i Göteborg. Klubben är ansluten
till Göteborgs Schackförbund och därmed till Sveriges Schackförbund (landsförbundet).
Klubben är i sin verksamhet självständig, när inte annat följer av lands- eller distriktsförbundens stadgar.

§ 3. Sammansättning
Klubben består dels av de personer som upptagits i klubben som medlemmar, dels av de
materiella och finansiella tillgångar och skulder som den förfogar över. Klubbens tillgångar
och skulder tillhör endast klubben och kan aldrig tillfalla enskilda medlemmar, t ex i
händelse av klubbens upplösning.
En av klubbens medlemmar utsedd styrelse sköter klubbens angelägenheter. Styrelsen
består av medlemmar som är röstberättigade (se § 8).

§ 4. Beslutande organ
Beslut rörande klubbens angelägenheter tas på medlemsmöten respektive styrelsemöten.
Det viktigaste, och enda obligatoriska, medlemsmötet är årsmötet som skall äga rum varje
år i april månad. Övriga medlemsmöten skall äga rum vid behov.
Styrelsemöten, där av årsmötet utsedda styrelsemedlemmar deltar, skall äga rum vid
behov.
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§ 5. Verksamhets- och räkenskapsår
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår avser tiden 1:a april till 31:a mars.

§ 6. Kallelse till årsmötet
Kallelse till årsmötet skickas ut av styrelsen och skall vara klubbens medlemmar tillhanda
minst 14 dagar i förväg.
Följande frågor måste upptas i kallelsen, för att beslut om dessa skall kunna tas på
årsmötet:
a) klubbens upplösning
b) stadgeändringar
c) frågor av ekonomisk natur
d) övriga frågor av väsentlig betydelse för klubben.

§ 7. Årsmötets dagordning
Vid årsmötet gäller följande dagordning:
1. Mötets öppnande.
2. Fråga om mötet blivit utlyst på ett korrekt sätt (se § 6).
3. Val av ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar
protokollet.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen omfattar. (Styrelsemedlemmar saknar rösträtt i frågan.)
9. Val av styrelsemedlemmar, samtliga för en tid av ett år, enligt följande: (Endast
röstberättigade medlemmar får nomineras. Se § 8.)
a) val av ordförande
b) val av sekreterare
c) val av kassör
d) val av minst två och högst fyra ordinarie ledamöter utan särskild funktion.
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10. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år. (I detta val får
inte medlemmar ur styrelsen nomineras.)
11. Val av två firmatecknare för en tid av ett år (väljs bland medlemmarna i styrelsen).
12. Val av två ledamöter till valberedningen för en tid av ett år.
13. Ansökningar som kräver årsmötesbeslut, t ex bingo.
14. Fastställande av medlemsavgifter.
15. Förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats av medlem minst tre veckor innan
årsmötet. (Minst tre månader innan årsmötet om förslaget gäller stadgeändring.)
16. Mötets avslutande.

§ 8. Rösträtt m m vid årsmötet
Klubbens samtliga medlemmar har yttrande- och förslagsrätt på årsmötet. Yttrande och
förslag kan ges av icke närvarande medlem om en annan medlem agerar ombud.
Rösträtt på årsmötet har de närvarande medlemmar som betalat medlemsavgiften samt
fyller minst 15 år under mötesåret. Rösträtten är personlig och kan inte förmedlas via
ombud.

§ 9. Årsmötets beslutsmässighet
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
Alla beslut skall klart och tydligt vara nedtecknade i mötesprotokollet, vilket skall justeras
senast en månad efter årsmötet.

§ 10. Årsmötets omröstningar och beslut
Beslut på årsmötet tas med bifallsrop eller, om någon så önskar, votering. Vid votering
tas beslut med enkel röstövervikt utom
1) i fråga som avser stadgeändring, då bestämmelserna i § 27 gäller
2) i fråga som avser klubbens upplösning, då bestämmelserna i § 29 gäller.
Vid öppen votering i fråga som inte avser val, skall i händelse av lika röstetal det förslag
gälla som biträds av ordföranden.
Vid öppen votering i fråga som avser val, eller vid sluten omröstning, skall i händelse av
lika röstetal lotten avgöra.
Val av styrelsemedlem, revisor, revisorssuppleant eller valberedning skall, om någon så
önskar, ske med sluten omröstning.
Alla beslut skall bekräftas genom klubbslag.
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§ 11. Kallelse till övriga medlemsmöten
Övriga medlemsmöten skall hållas vid behov. Styrelsen utfärdar kallelsen, som skall vara
klubbens medlemmar tillhanda senast en vecka före mötet.
Inlämnas skriftlig anhållan av medlemsmöte, innehållande rimliga skäl till detta samt
undertecknad av minst fem medlemmar, måste styrelsen utfärda kallelse och mötet skall
äga rum inom en månad från den dag anhållan inkommit till styrelsen.
I kallelse till övriga medlemsmöten måste samtliga punkter på dagordningen upptas. Den
skall alltid inledas med de fem första punkterna från årsmötets dagordning (se § 7).

§ 12. Förfarande vid övriga medlemsmöten
På övriga medlemsmöten får endast de frågor som tagits upp i kallelsen behandlas. I
övrigt gäller bestämmelserna i §§ 8, 9 och 10 också för övriga medlemsmöten.

§ 13. Styrelsens sammansättning
Under verksamhetsåret sköts klubbens angelägenheter av den av årsmötet utsedda styrelsen. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt 2–4 medlemmar utan särskild
funktion.

§ 14. Styrelsens uppgifter
Ordförandens ansvar är att kalla till styrelsemöten och vid dessa leda förhandlingarna.
Ordföranden är klubbens främsta representant vid möten inom Göteborgs eller Sveriges
Schackförbund.
Sekreterarens ansvar är att
1) föra protokoll vid styrelsemötena
2) sköta förekommande korrespondens
3) upprätta förslag till styrelsens verksamhetsberättelse
4) sköta klubbens tävlingsstatistik.
Kassörens ansvar är att
1) samvetsgrant sköta klubbens räkenskaper, vilka skall avslutas den 31:a mars varje år
och senast den 7:e april vara revisorerna tillhanda för granskning
2) sköta klubbens in- och utbetalningar
3) vid styrelsemöten lämna rapport om klubbens tillgångar och skulder
4) föra medlemsförteckning (inkluderande hedersmedlemmar och ständiga medlemmar)
5) sända medlemsförteckning till Göteborgs Schackförbund, vilken ligger till grund för
avgifterna till Göteborgs och Sveriges Schackförbund
6) fylla i och skicka in ansökningshandlingar av ekonomisk natur.
4

De ordinarie ledamöterna utan särskild funktion har som sin uppgift att närvara vid
styrelsemötena och där genom sina åsikter göra förhandlingarna mer nyanserade. Frågan
om de skall tilldelas specifika arbetsuppgifter åligger styrelsen att ta beslut om.
Hela styrelsen har gemensamt ansvar för klubbens materiel och skall föra materielförteckning samt vid behov avskriva eller nyanskaffa materiel.
Det ligger på styrelsen att ordna med spellokal(er) för klubbens verksamhet och att
arrangera de tävlingar som kan anses tillhöra verksamhetsåret.
Styrelsens medlemmar är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

§ 15. Styrelsemöten
Ordföranden kallar till styrelsemötena, vilka hålls vid behov. Om minst tre styrelseledamöter kräver det, måste ordföranden kalla till styrelsemöte.
Samtliga styrelsemedlemmar har rösträtt när styrelsen skall fatta beslut.
Styrelsen är beslutsmässig, när hela styrelsen är kallad, och minst hälften av styrelseledamöterna är närvarande.
För styrelsens samtliga beslut krävs enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller det förslag
som biträds av ordföranden. Om ordföranden lagt ned sin röst, gäller lottdragning vid
lika röstetal.
Styrelsen har rätt att självständigt fatta beslut om klubbens angelägenheter i samtliga
frågor, förutom i följande undantagsfall:
1) frågor som upptas på årsmötets ordinarie dagordning (§ 7)
2) val av hedersmedlemmar (§ 20)
3) ändring av stadgarna (§ 27)
4) beslut om klubbens upplösning (§ 29).
Vid varje styrelsemöte skall protokoll föras, för att sedan kunna redovisas för revisorerna
vid deras årliga granskning av styrelsearbetet.

§ 16. Firmatecknare
Årsmötet utser två firmatecknare bland styrelsens medlemmar. Av praktiska skäl är det
lämpligt att kassör och ordförande tecknar klubbens firma var för sig, men andra konstellationer är också möjliga.
En firmatecknare har rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i klubbens
namn. Det kan handla om att ta ut pengar från klubbens konto(n), eller skriva under en
bidragsansökan eller ett hyresavtal.
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§ 17. Revisorernas uppgifter
Revisorerna har till uppgift att
1) granska kassörens räkenskaper
2) gå igenom styrelsens mötesprotokoll för att säkerställa att det löpande styrelsearbetet
är tillfredsställande
3) vid årsmötet lämna skriftlig revisionsberättelse över det gångna verksamhetsåret.

§ 18. Valberedningens uppgifter
Valberedningen har till uppgift att vid årsmötet presentera förslag på medlemmar som
inför det kommande verksamhetsåret kan väljas till följande poster: ordförande, sekreterare, kassör, två till fyra ordinarie styrelseledamöter utan särskild funktion, två revisorer,
en revisorssuppleant samt två ledamöter till valberedningen.

§ 19. Medlemsskap
Varje schackintresserad person som vill bli medlem i Schackklubben Kamraterna erhåller
sitt medlemsskap genom att meddela styrelsen sitt intresse och betala medlemsavgift.
Styrelsen kan neka personen medlemsskap om detta beror på en vägran att betala medlemsavgift eller att personen tidigare varit medlem i klubben utan att då ha fullföljt sin
avgiftsbetalning.

§ 20. Hedersmedlemsskap
Till hedersmedlem kan väljas
1) personer som gjort klubben stora tjänster
2) utmärkta schackspelare.
Hedersmedlemmar kan endast väljas vid årsmöten. Hedersmedlemmar är befriade från
att betala medlemsavgift.

§ 21. Medlemmens rättigheter
Som medlem i Schackklubben Kamraterna har man rätt att
1) delta på medlemsmöten, där man också kan yttra sig, lämna förslag och delta i
omröstningar (§ 8)
2) få information från styrelsen om klubbens angelägenheter
3) delta i de tävlingar som klubben, Göteborgs Schackförbund respektive Sveriges Schackförbund anordnar.
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§ 22. Medlemmens skyldigheter
Som medlem i Schackklubben Kamraterna är man skyldig att
1) betala den medlemsavgift som beslutats av årsmötet
2) till kassören inlämna de personuppgifter som denne behöver för sina åtaganden
3) vid representation utåt uppträda på ett hedervärt sätt.

§ 23. Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och
anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§ 24. Arvode och lön
I Schackklubben Kamraterna arbetar såväl styrelse som övriga medlemmar ideellt för
klubbens bästa. Klubben betalar inte ut arvode till styrelsemedlemmar eller lön till medlemmar för utfört arbete.

§ 25. Varning, avstängning och uteslutning av medlem
Styrelsen kan utesluta medlem på grund av obetald medlemsavgift.
Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för klubben. Det kan
gälla olämpligt uppträdande när medlemmen representerat klubben, eller olämpligt uppträdande som ställer till olägenheter för klubben och/eller annan medlem i klubben.
Medlem kan avstängas från deltagande i klubbens verksamhet för viss tid, dock högst ett
år. Uteslutning (som ej avser obetald medlemsavgift) föregås alltid av skriftlig varning.
Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

§ 26. Gäster
På styrelse- respektive medlemsmöten kan beslut tas att personer som inte är medlemmar
i Schackklubben Kamraterna ändå får deltaga i klubbens verksamhet som gäster. De
behöver därför inte betala medlemsavgift så länge de åtnjuter denna gästfrihet.

§ 27. Ändring av stadgarna
Ändring av dessa stadgar får endast ske på årsmötet.
Förslag på ändringar kan väckas av styrelsen eller inlämnas av medlem, vilket skall ske
senast tre månader före årsmötet. Styrelsen skall sedan meddela förslaget till klubbens
medlemmar senast åtta veckor före årsmötet.
För att förslag på ändringar skall antas, måste det erhålla minst två tredjedelar av avgivna
röster, även om det finns flera förslag om ändringar att rösta på.
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§ 28. Tolkning av stadgarna
I frågor där stadgarna lämnar ett otydligt besked eller på annat sätt inte klargör situationen, faller det på styrelsen att tolka stadgarna, fatta beslut i frågan och om möjligt
komma med förslag på hur stadgarna kan förbättras för att i framtiden undvika dylika
problem.

§ 29. Klubbens upplösning
Schackklubben Kamraterna får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar vill fortsätta
verksamheten. Beslut om upplösning får endast ske på årsmöte.
Förslag om upplösning kan väckas av styrelsen eller inlämnas av medlem senast tre veckor
innan klubbens årsmöte. Frågan måste därvid upptas på kallelsen till detta årsmöte.
I händelse av upplösning skall klubbens tillgångar (efter det att eventuella skulder betalats
av) överlämnas till Göteborgs Schackförbund, som har att förvara dem under fem år
efter upplösningen. Skulle Schackklubben Kamraterna återupprättas under denna tid, har
klubben rätt att återta tillgångarna. I annat fall tillfaller de Göteborgs Schackförbund.
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