
Förslag till stadgar.       16 08 24                                        

§ 1. Namn och ändamål.     

Schackklubben Kamraterna  är en ideell förening för alla schackintresserade.        SKK är 
anslutet Göteborgs Schackförbund och till Sveriges Schackförbund. 

§ 2. Medlemskap.        

Varje schackintresserad person kan vara medlem genom att erlägga medlemsavgift.    
Medlem ansvarar för att behövliga personuppgifter finns tillgängliga för styrelse.

 § 3. Årsmöte.

Årsmötet är SK Kamraterna högsta beslutande organ. På årsmötet beslutas endast i 
frågor som angivits i kallelsen. Kallelsen utgår senast tre veckor före mötesdagen.             
Enskilt förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda två veckor innan årsmötet.         
Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner 
skall finnas tillgängliga för medlemmarna en timma före årsmötet i möteslokalen.            
( ?? )         Verksamhetsåret skall vara april - mars. Ordinarie årsmöte hålls under april 
månad.            Extra årsmöte sammankallas inom tre veckor, om styrelsens eller en 
tredjedel av medlemmarna så kräver.

Vid årsmötet väljs ordförande, sekreterare, kassör, övriga ledamöter samt revisorer och 
valberedelse. Samtliga medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.            
Varje närvarande medlem har en röst och alla beslut tas med enkel majoritet om inte 
annat stadgas. Alla väljs på ett år.

 Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1 Mötets öppnande och frågan om mötets behörighet.

2. Val av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet.

3. Styrelsens verksamhetsberättelse.

4. Revisorernas berättelse.  

5. Styrelsens ansvarsfrihet.

7. Motioner och förslag.

8. Medlemsavgifternas storlek.

9. Val av: föreningens ordförande, kassör och sekreterare, övriga ledamöter samt 
revisorer och valberedning.

                                                                                                                                                               

§ 4. Styrelsens ansvarsfrihet.

 Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet så avgår hela styrelsen och en interimsstyrelse väljs.

                                                                                                                                                               
§ 5 Styrelsen.



SK Kamraternas angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande, 
kassör och sekreterare samt övriga ledamöter.  

Styrelsen utser: rankIngbokförare, ungdomsledare, lagledare samt övriga funktionärer.   

Styrelsen är beslutför när hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordförande utslagsröst, dock ej vid personfråga, då lotten avgör.

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut med resultat och 
balansräkning, som skall vara tillgängliga för revisorerna två veckor före årsmötet.            
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning.

§ 6. Revisorerna. 

Revisorerna går igenom klubbens verksamt inklusive den ekonomiska hanteringen.  
Revisorerna anger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfriheten för styrelsen 
till- eller avstyrks.

§ 7. Valberedning

 Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen och revisorer.

Årsmötet utser valberedning.

§ 8. Särskilda bestämmelser.

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot fattade beslut eller 
på annat sätt skadar föreningen. Medlem som varnats, avstängts eller uteslutits kan 
överklaga dessa beslut till nästkommande årsmöte.

§ 9. Stadgeändringar.

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med 2/3 röstövervikt av 
de röstande eller enkel majoritet vid två ordinarie direkt efterkommande årsmöten av 
de röstande. 

§ 10. Föreningens upplösande.

SK Kamraterna får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar vill fortsätta 
verksamheten. Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. I så fall beslutar 
årsmötet hur föreningens tillgångar skall disponeras.


