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§1 Föreningens firma och ändamål: 
Örebro Segelflygares Ekonomiska Förening, har till ändamål att administrera ekonomin 
för reklam och sponsorverksamhet för Örebro Segelflygklubb för att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ge tillfälle till en så billig flygverksamhet 
som möjligt. Detta åstadkommes bland annat genom en rationell hantering av reklam och 
sponsorsintäkter samt utnyttjande av nuvarande skattelagstiftning. 

§2 Föreningens säte: 
Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Örebro kommun. 

§3 Medlemskap: 
Medlem i föreningen bör vara medlem i Örebro segelflygklubb, men ska vara intresserad 
av segelflygets popularisering samt verka för denna. Insatsen som utgöres av 1 krona (en 
krona) erlägges vid inträdet i föreningen. 

Ny medlem antages, efter ansökan, av föreningens styrelse. Om medlem avgår eller blir 
utesluten ur Örebro Segelflygklubb eller inte längre verkar i positiv anda för segelflygets 
popularisering bör han också utträda ur föreningen och får då tillbaka sin insats av en 
krona. 

Ingen kan utträda ur föreningen och få tillbaka mer än sin ursprungliga insats. 

§4 Styrelsen: 
Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör och två ledamöter och utses av 
föreningsstämman för en mandatperiod i taget. 

§5 Revisorer: 
Föreningen skall ha en revisor plus en suppleant som utses vid ordinarie 
föreningsstämma för en mandatperiod i taget. 

§6 Kallelse: 
Kallelse till föreningsstämman skall ske skriftligt tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före 
stämman. Kallelse till extra stämma skall vara 1 vecka före stämma. Övriga meddelanden 
ska ske i god tid och anslås på föreningens anslagstavla. 

§7 Föreningsstämma: 
Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom 6 månader från räkenskapsårets utgång. 

Följande ärenden ska förekomma på ordinarie stämma: 

1. Val av ordförande vid stämman. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Val av justeringsmän. 

4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. 

5. Styrelsens årsredovisning. 

6. Ekonomisk redovisning. Beslut om fastställande av balansräkning och 
resultaträkning. 

7. Revisionsberättelsen. 

8. Beslut om resultatdisposition. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 

10. Val av styrelseledamöter samt revisor. 

11. Övriga ärenden. 
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§8 Föreningens räkenskapsår och mandatperiod: 
Föreningens räkenskapsår och mandatperiod skall vara för tiden 1 januari - 31 december. 

§9 Uppkommen vinst: 
Uppkommer vinst skall denna fonderas sedan i lag avsättning till reservfond har skett. 

§10 Upphörande av föreningen: 
Föreningen kan endast upphöra efter beslut på två på varandra följande ordinarie 
föreningsstämmor. Beslut skall vara fattat med 2/3 dels majoritet. 

Eventuella tillgångar vid föreningens upphörande ska överföras på Örebro Segelflygklubb 
eller annan förening i Närke som verkar för segelflygets popularisering bland ungdomen. 

I händelse av likvidation av föreningen ska reglerna om likvidation och upplösning enligt 
föreningslagen tillämpas. 

§12 Övrigt: 
I allt vad ovan ej stadgats gäller lagen av 1 januari 1988 angående ekonomiska 
föreningar. 
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