
                                                                                                                                     Sida 1 

 
 
Stadgar för Västerås Ski-Club                                               
 
§ 1 Ändamål 
Västerås Ski-Club, stiftad 1968-11-12, har till ändamål att genom utövning av idrott och 
friluftsliv verka för höjande av medlemmarnas andliga fysiska fostran samt för främjande 
av god kamrat- och idrottsanda. 
 
§ 2 Medlemskap 
Medlemskap kan erhållas efter ansökan hos styrelsen. Styrelsen beviljar medlemskap vid 
nästkommande styrelsemöte. Medlemskap registreras när årsavgiften kommit föreningen 
tillhanda. Medlem får icke utan styrelsens representera Ski-Club. Medlemskort får icke 
utlånas eller överlåtas. 
 
§ 3 Avgifter 
Årsavgiftens storlek beslutas på ordinarie årsmöte. 
medlemskap kvarstår om årsavgiften inbetalas före 31 december. 
 
§ 4 Uteslutning av medlem 
Medlem som inte i tid betalar årsavgift, eller som eljest brutit mot dess stadgar eller som 
skadat föreningens verksamhet eller anseende, kan av styrelsen uteslutas ur Ski-Club. 
 
§ 5 Ski-Clubs ledning 
Ski-Clubs angelägenheter handläggs av en på ordinarie årsmöte utsedd styrelse, 
bestående av sex ledarmöten; ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och två 
övriga ledamöter. 
 
Styrelsen ska verka för Ski-Clubs framåtskridande och tillvarata dess intressen. Styrelsen 
är gemensamt ansvarig för Ski-Clubs förvaltning. Avgår styrelsemedlemmar under 
löpande arbetsår, företar styrelsen inom sig lämplig omplacering.  
 
Firmatecknare för Ski-Club utses av styrelsen.  
Ombud för Ski-Club utses av styrelsen. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. 
Styrelsen kan även sammankallas av ledamot då minst hälften av ledamöterna så önskar. 
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antal styrelseledamöter är närvarande. 
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. 
 
Ordförande leder styrelsens sammanträden och övervakar att stadgarna efterleves. I 
ordförandes frånvaro träder vice ordförande in i hans ställe. Sekreterare skall föra och  
förvara protokoll över styrelsens sammanträden, registrera och förvara inkomna 
skrivelser samt förvara kopior på utgående skrivelser. Kassören skall uppbära alla  
avgifter och anslag, verkställa alla utbetalningar för Ski-Club samt föra medlemsmatrikel 
och inventarieförteckning. Festarrangemang handläggs av Klubbmästaren jämte 
Festkommitté. 
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§ 6 Möten 
Ordinarie årsmöte hålls i oktober månad, och övriga föreningsmöten när så erfordras. 
Tidpunkt och plats för mötena bestämmer styrelsen, dock ska iakttagas att kallelse till 
ordinarie årsmöte skall innehålla föredragningslista och utlöses senast 10 dagar före 
mötet. 
  
Frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida inte annat beslutats. Vid lika röstetal 
gäller den mening som ordförande biträder. 
 
§ 7 Årsmöte 
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: 
a) Mötets öppnande samt fråga om mötets behöriga utlysande 
b) Fastställande av mötets arbetsordning 
c) Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet 
d) Rapporter 
e) Styrelsens verksamhetsberättelse 
f) Revisionsberättelse 
g) Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
h) Motioner 
i) Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet 
j) Fastställande av årsavgiften 
k)  Fastställande av budget för verksamhetsåret 
l) Val av styrelse, revisorer och övriga funktionärer (för en tid av ett år om inte annat 
 anges nedan) 
m) Två revisorer 
n) Två revisor suppleanter 
o) Valberedning 
p) Klubbmästare 
q) Festkommitte 
r)  Under punkt b) anmälda frågor 
s) Avslutning 
 
Protokollet från årsmötet skall i justerat skick vara styrelsen tillhanda inom två veckor för 
vidare distribution till medlemmarna.. 
 
§ 8 Revision 
Två revisorer utses av årsmötet att för tiden fram till nästa årsmöte granska Ski-Clubs 
räkenskaper och styrelsens förvaltning. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/10-30/9. 
Räkenskaperna jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm 
tillhandahålles revisorerna senast 14 dager före årsmötet. 
 
§ 9 Stadgeändring 
Beslut om ändring eller tillägg av Ski-Clubs stadgar får endast fattas vid ordinarie 
årsmöte. Beslut skall på mötet biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna. Förslag om 
stadgeändring skall skriftligen meddelas medlemmarna i samband med kallelse till möte. 
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§ 10 Ski-Clubs upplösning 
Beslut om upplösning skall fattas på två på varandra följande föreningsmöten, varav ett 
skall vara ett ordinarie årsmöte. Beslut skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de 
avgivna rösterna. Mötet skall äga rum med minst en månads mellanrum. Förslag till 
upplösning skall skriftligen delges medlemmarna i samband till kallelse till möte. 
 
I händelse av upplösning skall Ski-Clubs kvarlåtenskap, sedan verksamheten likviderats, 
överlämnas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Besked därom skall omedelbart delges 
respektive specialförbund genom bestyrkta kopior av styrelse- respektive mötesprotokoll 
i ärendet, åtföljd av revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning. 
 
§ 11 Övriga stadgar 
Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och 
anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglemente och övriga i 
vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. 
 
 
Ovanstående stadgar antagna vid Västerås Ski-Clubs ordinarie årsmöte 1985-10-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


