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NYBRO SCHACKSALLSKAP

STADGAR

$ 1 . NArvrN ocH Ät{unrnrÅ, L

Nybro SchacksälIskap, NSS, är en sammanslutning av schackintresserade
räC ändamåI att under ideella former främja schackspelets utövande.

i) NSS skall bereda sina medlsmmar att under ordnade former spela
schack.

i syfte att stärka NSS verksamhet över
N53 skall vara anslutet till 5ödra 5måIands
därigenom till Sveriges Schackflörbundr 55f.

ii) NSS skall inom sina möjligheters
företrädesvis juniorerr som genom
förtjänt,a av detta stöd.

iii)N55 skalt utöva en fostrande och utveck

ram stödja enski Ida spelare,
flit och förmåga visat, sig

lande juniorverksamhet
tiden.

Schackförbundr S55F' och

$ z. fltDLttvlsKAp

lvlom 1 Varje schackintresserad person kan, efter styrelsens prövning,
bli medlem i N55 genom att erlägga gäIfande medlemsavgift.

lylom 2 i nträde kan sökas såsom junior, aktiv senior eller passiv senior
med lem.

Flom 3 Aktiv senior samt junior medlem är tiltika medlem i 55SF och SSF.

$ 3. wTEDLElvtSRÄTTi GHITtR

lvlom

{vl om

lYlom
fvlom

$ 4.

{viom

lvlom

lYlom

$ 5.

l ivledlem äger flull rösträtt vid årsmöte eller extra allmänt möte.
tv-ledlem har även motions- och förslagsrätt, tilt dessa möLen.

2lYledlem äger rät,t att deltaga i NSS aktiviteter, dock må medlem
inte självskriva sig rätten att delLaga i lag som representera NSS.

3 lYled Iem äger rätt at,t när som he Ist utträda ur f öreningen.
4 fvled lem som e j anser sig kunna biträda ett vissL bes lut äger rätt

at,L inom 30 dagar ef t,er det vederbörande erhåIlit meddelande'om
beslutet utträda ur föreningen med flöfjd at,t beslutet, ej får
tillämpas moL honom.

PIEDLTfVIS 5KY LDI GH T TI R

1 wled lem ska I I inom tid som sLyre lsen best,ämmer er lägga de avgif ter
som föreskrivits vid årsmöte.

2 t!'ledlem är skyldig at,L i.nom tid som styrelsen bestämmer erlägga
sådana extra avgifter som kan komma att beslutas av stadgeenligt
uLlyst extra allmänt möte, liksom avgifter beslutade av sLyrelsen.

3 tYledlem är skyldig att noga följa de av föreningens eller dess
styrelses fastställda stadgar och förordningar.

UTfSLUTNING

I\om l St,yrelsen kan avsLänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut
fattade i stadgeenlig ordning eller mol 55F:s st,adgar och tävlings-
bestämmelser eller på annat sätt agerar till skada för NS5. Ute-
slutning skall aIl-tid föregås av skrifLlig varning.

lviom 2 Avstängning enli.gt mom l ovan avser deltaEande i NSS verksamhet
flör viss tid, dock högst ett (1) år.

iviom S lledlem som utesLutils eller av$tängts kan skriftligen inom 30
dagar besvära sig över beslutel tift styrelsen och inkomma med
st<riftliq förklaring. StyreIsen är därvid skyldig att så snart
kan ske ompröva frågan.
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illom 4 Talan mot, styrelsens beslut ifråga om uteslutning eller avstäng-
ning kan väckas hos revisorerna inom 30 dagar efLer delgivande
av beslut. ($ 12 mom 3)

flom 5 Den som skrifltligen begärt utträde eller som på grund au bristande
bet,alning uteslut,its kan vinna återinträde i f öreningen mob ny in-
trädesansökan. För övriga uteslutna nrå återinträde beviljas först
efter en individuell prövning i styrelsen.

$ o. nijsrrutruc

Röstning skall ske öppet. Röstning med fullmakt är tillåten. Beslut
fattas med enkel rnajoritet med undantag av $ 1:7 och $ Zf. 0rdföranden
har utslagsröst vid lika röstetaI, dock ej vid beviljande av ansvars-
frihet eller vid val av revisorer i vilka fall lotten avgöra.

Frånvarande medlem har att godtaga närvarande medlems beslut.

$ ?. AvGIFTtR
t..S.oq f aststä I Ies av årsmö-

Flom 1 fledlem med undantag för hedersmedlem erlä9gei årsavgift; t"tedIåm'tet.
som nyinträder i NSS efter den första mars erlägger en årsaugiFt -*
gällande såväI återstående del av inträdesåret som för kommande
säs ong.

[Y]om 2lvledlem som förorsakar N55 kostnader är skyldig at,t ersätta NSS
för skadan.

lviom 3 [rlagda avgifter åLerbetalas icke vid utträde, avstängning eller
uteslutning ur NS5.

$ B. sryRILStNS sAtyttitANSiiTTN]NG

lvlom 1 Styrelsen skall ut9öras av fem (5) ledamöter jämte två (Z) supp-
Ieanter. St,yrelsens poster är ordförande, sekreterare, kassör
samt, två (Z) övriga Iedarnöter. Dessa väljes var för sig av års-
möte för en tid av två (2) år och på sådant sätt abt ordföranden
och sekreteraren väIjes vid ett år och övriga styrelsen vid annat.
Suppleanter väljes för en Lid au etL (1) år.
Val av styrelsen skall förberedas av en valberedning.
Avgående styrelsemedlem kan återväljas om styrelsen beviljar.an-
svarsfrihet, 0m ansvar$frihet ej kan beviljas skall nyval ske
för hela styrelsen.

{vlom 2 Styrelsen sammanLräder på
sammanträda när minsL två
dä rorn.

fiom 3 i) Styrelsen är beslutsrnässig om minst tre (3) Iedamöter är när-
varande och i frågan eniga.

ii) Vid Iika röstetal gäller den mening som sammanträdets ord-
förande biträder (se $ 6).

iii) Vid styrelsesammant,räde skaII i protokoltet, ante,cknas vilka
medlemmar som varit närvarande. Protokoll skall justeras av
t,vå (Z) Iedamöter som närvarit vid mötet.

iv) Ledamot rned avvikande mening äger rätt at,t reseruera sig mot
beslut genom att inkomma med skrilt,liq reservation till proto-
kollfijraren, dock senast sju (?) dagar efter mötets hållande,
varvid reservaLionen inlöres i protokollet.

lvlom 4 StyrelseladamoL får icke under valperiod avgå från sin befattning
utan föregående skriftlig anmälan till styrelsen. Avgår ledamot
under valperiod äger styrelsen rätt, att utse ersättare för den
återstående mandattiden.

kallelse av ordföranden. Styrelsen skall
( 2) styrelseledamöter gör framstäIIning

t-
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$ 9. STYRtLStNS uppGIrrtR

flom 1 Det åligger styreIsen aLt
-leda föreningens verksamhet och svara för kontakterna utåt.
-besluta i alla frågor som inte skall hänskjutas till aIImänt
möte.

-besluta om utbet,alningar ur föreningens kassa, i den mån

-i; lt"-åi'ä":;å;3.lil;n:;åå,äi?:':::":;'l;",sorerna upprärra-

-iir.l.ilå;'::::;;:t:;å:*lå"nsamhetsberärterse över det sånena

:iili'il3: å::ffit; :;l:xt;: i:;:ti::::F,:t::;ili;ä".;::ååt:",'
utgången av räkenskapsåret.

lYlom 2 Aet å ligger ordf öranden att
-opartiskt leda föreningens sch styrelsens rnöt,en.
-repre6entera NSS och teckna föreningens firma. Dock kan
ordföranden för särskilda lall delegera dessa uppgifter
bill annan ledamot av styrelsen.

lvlom 3 Det åliEger sekreteraren at,t svara för föreningens protokollsföring
och kansliuppgifter, dock med inskränkning lör de uppgilter som
faller på den korresponderande sekreterarens lott.

{Ylom 4 Det åIigger den korresponderande sekreteraren, som styrelsen utser,
-att ansöka hos utomstående part om verkställiqhet för beslut
fattade av styrelsen, extra aIlrnänt möte och årsmöte.

-att vara speciell kontaktperson gentemot allmänheten, offent-
liga organr SSSF och 5SF,

lylom 5 Det åligger kassören att
-svårå f ör k lubbens ekonorni
förvalta föreningens medel och fonder

]uu""r för medlemsregisLret
-upprätta bokslut som skall vara revisorerna Lillhanda
senast 30 dagar före årsmöte.

r\iom 6 sry,"rl::1:::l;"1å:H"!irt:iT:" uto* sis urse ersärrare rör arr
vid styrelsemöte repressntera funktion som eljest skulle bli
orepresenterat i händelse av förflall för ledamoto .

$ r o. oRDI NARI t FUNKTIoNIiRIR

fvlom 1De ordinarie funktionärerna, sorn utses var för sig av årsmötet
ansvarar var och en för genomförandet av verksamheten inom sitt
områd e.

lvlom 2 DeL ankommer på styrelsen att f öresIå årsmöte vi Ika ordinarie
funktionärer som bör utses.

wlom 3 0rdinarie funktionär väIjes för ett år i sänder.

$ r t . övRr cn FUNKTT oNÄnrn

Uom 1 ilvriga funktionärer, som utses uar för sig av årsmöt,et ansvarar
var och en för genomförandet av verksamheten inom sitt område.

llom 2 DeL ankomrnor på styrelsen att förestå årsnröte om och i så fall
vilka övriga funkLionärsposter som bör utses.

lYlom 3 Övriga funkLionärer väljes för ett år i sänder eller för genom-
förandet av visst uppdrag.

$ tz. RfvISIoN

Iviom 1 Vid årsmöLe väl jes på f örsIag av valberedninqen två ( Z) revisorer
och minst en revisorsuppleant, för en tid av ett (1) år.

lvlom 2 DeL åligger revisorBrna att fortlöpande granska styrelsens för-
valtning och föreningens räkenskaper samt därom avgiva en titl-
årsmötet ställd revisionsberättelser vilken skall innehåIla
förslag huruvida ansvarsfrihet kan beviljas styrelsen för detgångna verksamhet,såret,.
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ttom 3 Uäckes talan mot styrelsebeslut om uteslutning eller varning

skall revisorerna pröva fallet och med eget utlåtande under-
sLälla ärendet st,yrelsens förnyade prövning. Sådant ärende
skall om styrelsen och revisorerna är om det slutliga beslutet
oense anmälas till årsmöte i revisionsberätteIsen.

$ t:. vALBIRtDNi NG

Uid årsmöte skall tillsättas en valberedning bestående av tre (3) med-
lemmar, varav en skall vara sammankallande. Valberedningen har att
förbereda val enligt dessa stadgar saml de övriga val som styrelsen
föres lå ska I I ske vid årsmötet.
tvledlems förslag till kandidater till styrelse och funktionärer må
lämnas till valberedningen, vars förslag skall vara styrelsen till-
handa ssnast en vecka före årsmötet.

$ t a. KALLANDT A v FUNKTT oNAnrn

NSS verksamhetsår avser helt kalenderår, dock skall verksamhets-
berättelsen omfatta verksarnhetsårets höstsäsong och därpå flöfjande
vårsäsong.

$ t o. SAwtwtANTRiiDIN

Styrelsen kan vid behov kalla de
sammanträde, där de äga utövande

$ ts. vfRKSArvlHrrsÅR

lvlom 1

lvlorn 2

l]om 3

fllom 4
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$ t z. STADGAR

[lom 1Ändringar eller t,illägg ti11 dessa grundst,adgar kan endast ske
genom beslut av två (Z) på varandra följande möten, varav det
ena skall vara årsmöte.

flom 2 För ändring av stadgarna fordras beslut rned minst t,vå tredjedels
maj o ri tet.

$ t e. HEDERSwTIDLtir 0cH rönrrilNSTTtcKtN

Hedersrnedlem är den som styrelsen därtilt ut,ser.

FörtjänstLecken kan tittdelas den som genom ett hedersamt och före-
dömligt sätt verkat för föreningens bäst,a.

$ rg. uALptRIoDtR

Ualperiod omf'attar tiden från ett årsmöLe t,ill och med därpå föfjande
årsmöte.

$ zo. ANSVAR

Inom styrelsen är an för aIIa och aIIa för Bn gentemot föreni-ngen
ansvariga för den ekonomiska förvaltningen.

$ zt. röR[NINGtNS uppLöSNING

lvlom 1 Beslut om f öreningens upplösning måste f ör att äga qi lti.ghet
faLtas med minsL tre fjärdedels majoritet av två (Z) på varandra
följande möten, vårav det ena skall vara årsmöte.

[Ylom 2 första momentet.må dock ej tillämpas så länge fem (5) rnedlemmar
vill upprätthå1Ia och driva N55 vidare.

lYlom 3 Uid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas
till främjande av schackverksamhet på sätt som beslutas av
å rsmö t et.


