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§1 Klubbens uppgift: 
Klubbens uppgift är att verka för segelflygets utveckling och popularisering och därvid: 

 genom upplysningsverksamhet väcka och vidmakthålla intresset för flygning. 

 bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning på gynnsammast möjliga villkor. 

§2 Organisation: 
Klubben är ansluten till Svenska Segelflygförbundet (SSF) samt Svenska Flygsportför-
bundet (FSF), och följer i tillämpliga delar dess stadgar och årsmötes beslut. 

§3 Styrelsen: 
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och två ordinarie ledamöter samt en 
första och en andra suppleant, vilka utses vid ordinarie årsmöte. 

Suppleanterna äger rätt att deltaga i sammanträden och får därvid utöva rösträtt då de er-
sätter ordinarie ledamot. 

Ordföranden och ordinarie ledamöter väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år på så 
sätt att ordförande, sekreteraren och en ledamot väljs jämna år och kassören och en 
ledamot väljs udda år. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. 

Revisorer väljs omlott för en tid av två år. 

Om ordinarie ledamot lämnar styrelsen inträder suppleant intill dess att fyllnadsval för 
resten av mandattiden sker vid ett allmänt sammanträde. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt beslutar om firmatecknare. 

Styrelsen utser funktionärer i erforderlig utsträckning. 

Styrelsen utser ombud till SSF:s och FSF:s årsmöten samt utser kandidater att uppsättas 
på förslag till inval i nämnda organisationers styrelser. 

Styrelsen representerar klubben mellan de allmänna sammanträdena, avgör frågor, som 
ej skall hänskjutas till allmänt sammanträde, bestämmer angående allmänna 
sammanträden samt förvaltar klubbens tillgångar. 

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. 

Inom styrelsen gäller enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. 

§4 Allmänna sammanträden: 
Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Vid ordinarie årsmöte skall följande 
ärenden förekomma: 

 Fråga om mötet är i laga ordning utlyst. 

 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

 Föredragning av styrelsens årsberättelse. 

 Föredragning av revisorernas berättelse. 

 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

 Förslag från styrelsen. 

 Förslag från enskild medlem, som skriftligen kommit styrelsen tillhanda senast 14 
dagar före årsmötet. 

 Fastställande av årsavgifter. 

 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter 
samt valberedning. 



 

KLUBBMANUAL 
Örebro Segelflygklubb 

Fastställd datum: 
1975-04-04    

    

3. STADGAR 
Utfärdad / Godk av: 

Se i slutet 
  

Örebro Segelflygklubb 
Flygfältsvägen 3, Örebro Flygplats, 705 94 ÖREBRO 

Telefon: 070-624 10 72 
Bankgiro: 555-5354 

 

Sid 2 av 3 
 

Extra allmänt sammanträde utlyses då styrelsen så anser nödvändigt eller då minst en 
tredjedel av klubbens röstberättigade medlemmar gör en framställning därom. 

Kallelse till såväl ordinarie årsmöte som extra sammanträde sker genom anslag på 
hemsidan och-/ eller genom kallelse per post eller e-post senast 20 dagar före 
sammanträdet. 

§5 Medlemmar: 
Medlemskap i klubben kan vinnas av enskilda personer eller firmor och övriga juridiska 
personer genom erläggande av föreskrivna avgifter. 

Till hedersmedlem kan av styrelsen väljas person, som gjort sig särskilt förtjänt om 
klubben och dess strävande. 

Medlem kan för åtgärd, som motverkar klubbens mål eller skadar klubbens anseende 
uteslutas av styrelsen. 

Medlemmar har att utöver klubbens stadgar rätta sig efter de speciella klubbregler som 
utfärdas av klubbstyrelsen. 

§6 Avgifter: 
Medlemsavgiften beslutas av årsmötet. 

Avgifterna gäller kalenderår och erlägges förskottsvis före februari månads utgång. 

För nytillträdande medlem, som vinner inträde i klubben under pågående verksamhetsår, 
äger styrelsen rätt att besluta om nedsättning av avgift. 

Årsmötet kan besluta om införande av inträdesavgift. 

Hedersmedlem är befriad från avgift. 

Beträffande avgifter till organisationer som klubben är ansluten till tillämpas vad som i 
deras stadgar eller i särskilt avtal är föreskrivet. 

§7 Rösträtt: 
Rösträtt skall utövas personligen. Juridisk person äger utöva rösträtt genom fullmakt, 
därvid ombud endast får representera en huvudman. Varje medlem äger en röst. Medlem 
som icke erlagt stadgeenlig avgift äger icke rätt att utöva rösträtt. 

För beslut fordras enkel majoritet utom i fråga om klubbens upplösning (§10). Vid lika 
röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val då lottning verkställs. Omröstning skall 
ske öppet. Vid val må den dock ske sluten, därest röstberättigad gör framställning därom. 

Beträffande rösträtt i de organisationer som klubben är ansluten till gäller vad som där är 
föreskrivet i deras stadgar. 

§8 Revision: 
Räkenskaperna och förvaltningen ska granskas av två revisorer. För revisorerna ska 
finnas två suppleanter. Klubbens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en 
månad före årsmötet. 

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 15 (femton) dagar före årsmötet. 

§9 Ändring av stadgarna: 
För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna 
sammanträden med minst 30 (trettio) dagars mellantid, av vilka det ena skall vara 
ordinarie årsmötet. 

 Vid ändring av stadgarna underrättas de organisationer som klubben är ansluten till. 
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§10 Klubbens upplösning: 
Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag från dess styrelse. 

För dylikt beslut fordras minst 2/3 majoritet vid tvenne på varandra följande årsmöten. 
Klubbens tillgångar skall vid eventuell upplösning i enlighet med styrelsens beslut 
överlämnas till institution som verkar för något eller några av klubbens syften. 
 

 
Tillägg till §3, 4:e stycket att ”revisorer väljs omlott för en tid av 2 år.” enl. årsmöte 2014. 

Ändring av §4 sista stycket avseende kallelse till årsmöte enl. årsmöte 2013. 

Ändring av §3 enl. årsmöte 2010. 

Partiell ändring av §2 och §3 antagna vid årsmöten 2005 och 2006. 

Dessa partiellt reviderade stadgar, del av §3 har antagits vid årsmöte 1990 och därpå 
kommande allmänt möte. 

Dessa stadgar har antagits vid allmänt sammanträde 1975-04-04 och reviderats enligt 
ovan. 


