STADGAR FÖR SCHACKKLUBBEN SÖDRA SASS
Antagn a på årsmöte den 24 september 1986
1) Ändamål
Ändamålet för Södra SASS är att stödja intresset för schackspelet och hos
medlem m ar na verka för ökad färdighet och insikt i detta spel samt särskilt
stödja klubbens verksamhet bland barn och ungdom.
2) Medlems kap
Varje schackintresserad person kan bli medlem i Södra SASS. Såsom medlem
räknas den som erlagt av årsmötet fastställd årlig medlemsavgift.
Till distrikts - och riksförbun d får endast de som erlagt denna avgift anmälas.
Medlem som ej fullgjort sina skyldigheter eller som visat olämpligt
uppträd a n d e kan, efter varning, uteslutas ur klubben.
3) Verksamhetsår
Södra SASS verksamhe ts - och räkenskaps år omfattar tiden 1 juli –30 juni.
4) Förenings m öt e
Förenings mötet är Södra SASS högsta beslutan de organ.
Föreningens årsmöte skall äga rum under september och vårmöte äga rum
senast den 1 maj. Styrelsen äger rätt att kalla till extra möte vid behov.
Varje medlem får föra talan och utöva rösträtt vid varje möte. Föreningsmötet
är besluts mässigt med det antal medlem ma r som är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. För beslut rörande ändring av stadgar(paragraf 8) och
upplösning av föreningen(paragraf 9) erfordras kvalificerad (2/3)majoritet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
I övrigt hålls förenings möte, då skriftlig framställning därom undertecknad av
minst en tredjedel av medlemm ar n a lämnats till föreningsstyrelsen, som då
kallar till extra möte inom tre veckor efter det att framställningen lämnats.
Samtliga möten skall protokollföras.
Kallelse till föreningsmöte med dagordning skall sändas till medlem m ar n a
senast 14 dagar före mötet. Övriga handlingar skall vara tillgängliga.
Vid årsmöte behandlas följande ärenden:
a) Justering av röstlängde n;
b) Mötets behöriga utlysande;

c)
d)
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f)
g)
h)
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l)

Val av ordförande för mötet;
Val av sekreterare för mötet;
Val av två justeringsmä n, tillika rösträknare;
Fastställande av dagordning;
Styrelsens verksamhe ts berät telse;
Revisionsberättelse;
Fastställande av resultat - och balansräkningen;
Frågan om ansvarsfrihet för föreningens styrelse;
Fastställande av årliga medlemsavgifter;
Val av styrelseleda möter
i) Ordförande;
ii) Två styrelseleda mö ter för två år;
iii) Två styrelsesup pleanter för ett år;
m) Val av två revisorer och en revisorss up pleant för ett år;
n) Val av valberedningsko m mitté och samma nkallande;
o) Övriga ärenden väckta av föreningsstyrelsen eller enskild medlem på
stadgeenligt sätt(paragraf 5).
Vid ordinarie vårmöte kan behandling av följande ärenden ske:
p) Beslut beträffande samma n ko m s ter, avslutning och höstpr ogra m;
q) Behandling av fråga väckt av styrelsen;
r) Behandling av fråga stadgeenligt väckt av enskild medlem.
Vid extra möte behandlas endast ärenden angivna i den till kallelsen bifogade
dagord ningen.
5) Motioner
Rätt att väcka motion till föreningsmöte äger varje medlem.
Motion måste för att kunna behandlas vara
a) Skriftlig,
b) Daterad och undertecknad,
c) Föreningsstyrelsen tillhanda senast en månad före föreningsmöte t
Styrelsen skall med eget yttrande framlägga motionen för nästkom m a n de
ordinarie förenings möte.
6) Styrelsen
Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse bestående av fem
ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen skall, utöver den vid årsmötet särskilt valde ordföran den,
konstituera sig så att följande funktionärer alltid finnes:

a) Vice ordförande, som biträder ordföranden att leda styrelsens
samman tr ä de n, övervaka verkställande av fattade beslut, tillse att dessa
stadgar iakttas samt överta ordföra ndens åligganden vid dennes förfall;
b) Sekreterare, som åligger att utfärda kallelser till och föra protokoll vid
föreningens och styrelsens samma ntr ä de n, upprätta förslag till
skrivelser, årsberättelser o d, sköta föreningens korresponde ns och
skyndsa m t föredra inkomna ärenden för ordföran de n samt föra
statistik över klubbens tävlingar inom och utom densam m a;
c) Kassör, som åligger att samvetsgrant föra föreningens räkenskaper,
uppta avgifter och övriga inkoms ter, verkställa utbetalningar, föra
medlemsregister, till sekreterare lämna erforderliga uppgifter, till varje
samman tr ä de lämna korttids bokslut (kassarap por t) samt upprätta
årsbokslut, som överlämnas till revisorerna senast den 1 september;
d) Materialförvaltare, som åligger att vårda föreningens spelmaterial samt
föra liggare över inventarier, inklusive priser och litteratur.
Styrelsen har i övrigt till uppgift att
e) Utse representa nter att företräda Södra SASS i distriktsförbu n de t och
vid föreningsmöten;
f) Ordna spellokaler;
g) Organisera turneringsverksa m heten;
h) Fastställa startavgifter för klubbens egna tävlingar
i) Organisera och administrera barn - och ungdomsverksa m hete n;
j) Utse lagledare för samtliga lag;
k) Vid behov bilda utskott inom eller utom styrelsen för att fördela
arbets u ppgifter.
Styrelsen är besluts m äs sig då mer än hälften av ledamöter na är närvarande.
Vid förfall för ledamot inträder suppleant i den ordning som beslutats av
föreningsstyrelsen. Varje ledamot har en röst. Beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande n biträder.
Föreningens firma tecknas av ordföra nden och kassören, var för sig, eller av
övriga styrelseleda möter, två i förening.
7) Revisorer
Revisorerna skall granska föreningens räkenska per och förvaltning samt avge
revisionsberättelse till föreningens årsmöte med förslag att till- eller avstyrka
a) Fastställande av resultat - och balansräkningen samt
b) Styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
8) Stadgar och stadgeändring
Utöver föreningens stadgar gäller även FIDE:s, Sveriges och Stockholms
Schackförbun d s stadgar i tillämpliga delar.

Ändring av klubbens stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten, med minst två månader s mellanru m, av vilka det
ena skall vara det ordinarie årsmötet.
9) Upplösning
Upplösning av föreningen kan endast ske om beslut därom fattas vid två på
varand ra följande föreningsmöte n, med minst fyra månaders mellanru m, av
vilka det ena skall vara det ordinarie årsmötet.
Vid det första av dessa möten skall beslut fattas om föreningens tillgångar.

