Stadgar
for .................................. Lidkopings

Pistolskyttef6rening....................................... .
nedan kallad foreningen, med sate i ........... Lidkopings ........... ..
kommun. Foreningen bildades den ........... 1955-05-25 ............ ..
och stadgama har senast andrats av arsmotet den

.......... 2011-02-22 ...........och har godkants av .... .skaraborgs....... pistolskyttekrets den

§ 1 Foreningens uppgift
Foreningen har som andamaI art i enlighet med Svenska Pistolskytteforbundets (SPSF) regler och
beslut driva verksamhet med pistolskytte och da verka for okad skjutskicklighet med pistol och
revolver och en ansvarsfull och saker hantering av dessa vapen (nationellt skytte). Foreningen ar
ansluten till ............. Skaraborgs ............... pistolskyttekrets.
Foreningen och dess medlemmar ska folja de myndighetsregler som galler for verksamheten och
forbundets stadgar.
Foreningen kan pa grund av sin anslutning till forbundet ha art folja de regier som galler for de
frivilliga forsvarsorganisationema.
Foreningen ar aven ansluten till Svenska SkyttesportfOrbundet.
Foreningen ar medlem i (SvSF) och darigenom ansluten till Sveriges Riksidrortsforbund (RF)
Foreningen tillhor dessutom det distriktsidrortsforbund (OF) inom vars omrade foreningens hemort ar
belagen samt vederborande skyttesportdistriktsforbund (SOF) inom SvSF.
Foreningen ar skyidig art fOlja namnda organisationers stadgar, tavlingsregler och beslut fattat av
overordnat idrortsorgan.
Pa begaran av Riksidrottsstyrelsen (RS), SvSF styrelse eller vederbOrande SOF- eller OF -styrelse ar
foreningen skyldig art smlla foreningens handlingar till forfogande samt lamna dessa organ begarda
uppgifter

§ 2 Foreningens organisation
Foreningens hOgsta besiutande organ ar arsmotet. Ett ordinarie arsmote ska MIlas fore ... 15

mars ...

Om extra arsmote stadgas i § 10.

Nar arsmote inte ar samlat ar styrelsen fOreningens

beslutande och verksmllande organ. Styrelsen
kan i forekommande fall delegera uppgifter till sektionsstyrelse, sektionsledare och verksmllande
utskort och till enskilda medlemmar inom och utom styrelsen. Styrelsen ansvar utat fOr foreningens
ataganden galler dock fortfarande.

§ 3 Medlemskap i forening
Oen som ar bosart (folkbokford) i S~~rige kan bli medlem i foreningen. Efter sarskild provning av
kretsstyrelsen kan aven anmlntperson bli medlem i foreningen.
Medlemskap beviljas av styrelsen.

Medlemskap kan bara beviljas fysisk person. Ansokan om medlemskap ska vara skriftlig med en
forsakran att folja foreningens stadgar oeh beslut oeh ett medgivande att personuppgifterna tar
databehandlas.
Den som antas som medlem ska ha gjort sig kand som palitlig, omdomesgill oeh laglydig och ska
kunna lamna referenser.
Ansokan om medlemskap rar avslas om det kan antas
- att sokande kommer att motarbeta foreningens andamat enligt I § eller
- att sokanden kommer att motarbeta foreningens intressen vad galler ekonomi, anseende utat eller liknande.
Beslut att avsla en medlemsansokan ska fattas av styrelsen oeh vara skriftligt oeh motiverat samt
anvisa hur beslutet kan overklagas. Nar beslutet ar slutligt utformat ska det inom sju dagar tillstallas
den som har tatt avslag pa sin medlemsansokan. Anvandande ave-post ar tillatet om sokanden har
lamnat sin e-postadress.
Beslut om vagrat medlemskap f'ar overklagas av den berorde inom tre veekor fran det att beslutet
tillstalldes sokanden.
Medlemskap i foreningen borjar galla fran den dag som styrelsen bestammer, eller om styrelsen inte
har bestamt nagon dag, fran dagen for beslutet.

§ 4 Medlemskapets upphorande m.m.
Medlem som vilt uttrada ur foreningen ska skriftligen anmala sitt beslut till foreningens styrelse. Om
inte medlemmen begar att ta kvarsta som medlem sa lange som medlemsavgiften ar betald, sa galler
begaran om uttrade med omedelbar verkan. Omedelbart uttrade hindrar inte foreningen att krava
betalning for startavgifter, medaljer oeh liknande som medlemmen resterar for.
Medlem som inte har betalt sin medlemsavgift senast pa fOrfallodagen den sista april ska paminnas
om sin skyldighet. Betalas anda inte medlemsavgiften har foreningens styrelse ratt att utesluta
medlemmen med omedelbar verkan.
Har medlem i ovrigt inte betalt hela sin medlemsavgift senast fyra manader efter forfallodagen
anses medlemmen - om inte styrelsen har medgett an stand med betalningen - ha begart sitt
omedelbara uttrade med verkan fran samma dag.
Styrelsen kan i ovrigt besluta om uteslutning av medlem ur foreningen. Skal for uteslutning ar
- att medlemmen har visat si'tdana egenskaper att han el1er hon bedoms vara olamplig att inneha
skjutvapen mot bakgrund av de foreskrifter oeh allmanna rad som utfdrdats av myndighet
- att medlemmen har gjort sig skyldig till en allvarlig overtradelse av sakerhetsbestammelserna
- att medlemmen har motarbetat foreningens verksamhet eller andamal
- att medlemmen pa annat satt har skadat foreningens intressen, ekonomiska eller andra.
I lindrigare fall kan styrelsen i stallet besluta att medlemmen under viss tid, langst sex manader, ska
stangas av fran verksamheten eller att medlemmen ska tilldelas en yarning.
Styrelsens beslut ska vara skriftligt oeh ange skal fOr uteslutningen, avstangningen eller varningen
oeh hur beslutet kan overklagas. Innan styrelsen beslutar ska medlemmen ha tatt skalig tid for att yttra
sig i saken, skriftligt eller muntligt.
§ 5 Arsmote
Styrelsen bestammer tid oeh plats for arsmote inom ramen fOr dessa stadgar. Kallelse till ordinarie
arsmote med forslag till dagordning ska tillstallas medlemmarna med post, e-post eller pa annat
tillforlitligt satt senast tre veekor fore arsmotet.
Verksamhetsberattelse, arsbokslut, revisionsberattelse, budgetforslag, verksarnhetsplan, motioner,
styrelsens forslag samt valberedningens forslag bor finnas tillgangliga for medlemmarna, t ex genom att

anslas i klubblokal eller finnas pa hemsida, senast en vecka fore arsmotet. I kallelsen till arsmotet ska
meddelas var dessa handlingar kommer att finnas tillgangliga.

§ 6 Arenden vid ordinarie arsmote
Vid ordinarie arsmote ar nedanstaende arenden obligatoriska pa dagordningen om ej annat sags.
Styrelsen bestiimmer vilka ovriga arenden som ska behandlas. Fraga av storre vikt for foreningen far
inte beslutas vid arsmote om den inte har statt pa den dagordning som har tillstallts medlemmama. Ett
annat arende som inte star pa dagordningen Tar behandlas av arsmotet, men for att ett beslut ska kunna
fattas i arendet kravs att minst tre fjardedelar av de avgivna rostema ar for att arendet ska tas upp till
beslut pa arsmotet.
1. Faststallande av rostlangd for motet
2. Val av ordforande och sekreterare vid motet
3. Val av tva personer attjamte ordforandenjustera protokollet och att vara rostraknare
4. Fraga om motet har kallats pa ratt satt
5. Faststallande av dagordningen
6. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberattelse
7. Redovisning och behandling av styrelsens arsbokslut (resultat- och balansrakning)
8. Foredragning av revisionsberattelsen
9. Fragan om ansvarsfrihet for styrelsen
10. Behandling av styrelsens fOrslag till arsmOtet
11. Behandling av inkomna motioner
12. Faststallande av verksamhetsplan (ej obligatorisk)
13. Faststallande av budget (ej obligatorisk)
14. Faststallande av medlemsavgifter och fOrfallodag for arsavgift
15. Val av foreningens ordfOrande
16. Val av styrelseledamoter och suppleanter
17. Val av revisor(er) och suppleant(er)
18. Val av ledamoter i valberedningen

§ 7 Rostning vid arsmote
Medlem som har betalt sin medlemsavgift, eller som hedersmedlem inte behover betala
medlemsavgift, har rostditt pa arsmotet under fOrutsattning art han eller hon under aret fyller lagst
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ar. Rostratten ar personlig och f'ar inte ske genom ombud. Medlem som inte har rostratt har

dock ratt att yttra sig pa arsmotet.
For att arsmotet ska kunna besluta kravs inte - under forutsattning att motet har kallats pa ratt sattett minsta antal niirvarande medlemmar med rostratt.
Arsmotet beslutar med oppen omrostning. Vid val ska sluten omrostning genomforas om nagon
rostberattigad medlem begar det.
For beslut i andra fragor an val kravs absolut majoritet, dvs mer an hiilften av antalet avgivna roster.
Vid lika rostetal har motets ordforande utslagsrost. Vid val utses den som har Tart flest roster. I
hiindelse av lika rostetal far lorten avgora.
§8 Motioner
Motion fran medlem till arsmotet ska ha kommit till styrelsen senast fyra veckor fore arsmOtet.
Styrelsen ska till arsmotet lamna yttrande over inkomna motioner.

Motion fran medlem i fraga som bOr beslutas pa forbundsmote inom Svenska Pistolskytteforbundet
ska ha kommit till styre1sen senast den 1 november aret fore forbundsmotet. Foreningen avgor, om
mojligt vid allmant medlemsmote, om motion ska sandas till pistolskyttekretsen. Motion fran
foreningen till kretsen ska ha kommit till kretsstyrelsen senast den 1 december samma ar.

§ 9 Extra arsmote
Foreningens styrelse kan kana till extra arsmote nar en fraga av vikt kraver det. Styrelsen ar skyldig att
kalla till extra arsmote nar en revisor begar det eller nar minst en tiondel av foreningens
rostberattigade medlemmar begar det. En sadan begaran ska vara skriftlig och motiverad.
Nar styrelsen har tagit emot en begaran som fylIer de namnda kraven ska styrelsen inom tva veckor
kalla medlemmarna till extra arsmote. Det extra arsmotet ska hallas tidigast inom tva veckor och
senast inom tva manader fran kallelsen. Med kalle1sen ska folja fOrslag till dagordning for arsmotet.
Vid extra arsmote 1ar endast beslutas i de fragor som orsakat motet och som star pa dagordningen.
Underlater styrelsen - trots att en begaran om extra arsmote fyller de niimnda kraven - att kalla till
det extra arsmotet 1ar den som begart arsmotet i stiillet utfora kallelsen. Detsamma galler om styrelsen
har avgatt.
I ovrigt galler reglema for ordinarie arsmOte.

§ 10 Styrelsens sammansiittning
Styrelsen bestar av ordforande och .. 6 .. ovriga ledamOter. Ordforanden valjs av arsmOtet for ett ar.
Ovriga ledamoter valjs av arsmotet for ett eller tva ar.
Som ersattare for ledamotema valjer arsmotet minst tva suppleanter, som intrader i styrelsen nar
ledamot har forhinder. Suppleanter valjs for ett eller tva ar. Avgar ledamot fore mandattidens utgang
intrader suppleant i dennes smlle fram till niista arsmote i den ordning suppleantema valts vid
arsmotet.
Styrelsen utser inom sig vice ordforande, sekreterare, kassor och vapenansvarig. Styrelsen tillsatter
aven de ovriga befattningar som behOvs och :far adjungera personer till styrelsen. Adjungerad har inte
rostratt men kan i ovrigt:fa de befogenheter styrelsen bestiimmer.

§ 11 Styrelsens beslutsrorhet
Styrelsen ar beslutsfor nar alIa ledamoter och suppleanter har kallats och minst hiilften av ledamotema
ar narvarande, inklusive suppleanter som har tratt i ledamots smile.
For alIa beslut kravs att minst hiilften av de avgivna rostema stoder beslutet - dock minst tre. Vid
lika rostetal har ordforanden utslagsrost. Endast narvarande far rosta och rostning :far inte ske genom
ombud.
I bn\dskande arenden :far ordforanden anvanda sig av telefon, post eller e-post for att :fa ett
tillrackligt stOd for ett beslut. Ett sadant beslut ska anmalas vid niista styrelsemote.

§ 12 Styrelsens sammantriiden
Kallelse till styrelsemote med dagordning bor tillsmllas alIa ledamOter och suppleanter senast en vecka
fore sammantradet.
Vid styrelsens sammantraden fors protokoll som tar upp narvaron, fattade beslut och annat som
styrelsen anser ska tas in i protokollet. At- nagon rostberattigad av annan mening an styrelsen har han
eller hon ratt att:fa denna mening antecknad i protokollet eller att :fa lamna en skriftlig reservation som
bilaga till protokollet.

Protokollet undertecknas av den som fort protokollet och justeras av ordforanden. Om mlgon som var
rostberattigad vid sammantradet anser att protokollet borde ha utformats pa ett annat satt sa har han
eller hon ratt att Ia sin mening noterad i nasta protokoll.
Med narvarande vid sammantriide menas aven den som deltar genom videokonferens eller
motsvarande om personen har samma forutsattningar som andra att delta i diskussioner och beslut.

§ 13 Styrelsens aligganden
Det ar styrelsens uppgift att
- leda foreningens verksamhet i enlighet med foreningens andamal, arsm6tets beslut och stadgarna i 6vrigt
- bereda de arenden som ska avgoras av arsmotet, verkstalla arsmotets beslut och redovisa
verksamheten for arsmotet
- avgora fragor om medlemskap i foreningen
- besluta i fragor om disciplinara atgarder
- ordna tavlingar och skjutovningar
- besluta i fragor om intyg om behov av vapen
- fOrvalta foreningens egendom
- tillse att gallande beslut av myndighet i miljofragor respekteras av fOreningen
- fore januari manads utgang overlamna styrelsens protokoll och rakenskaper for det gangna aret for
revision
- inom foreskriven tid sanda in arsrapport och betala foreningens avgifter till forbundet - inklusive
avgifter fOr aktiva medlemmar - och kretsen
- inom foreskriven tid rapportera vilka medlemmar som kVl!:lificerat sig for skytteutmarkelser och for
riksmastarklassen
§ 14 Firmateckning m.m.
Foreningens firma tecknas av styrelsen, eller om styrelse sa beslutar, av en eller flera andra personer.
Beslut om vern som tecknar firman ska tas in i styrelseprotokoll. Om en person ensam tecknar
firman kan styrelsen lamp ligen begransa teckningsratten till sarskilt andamal.
Styrelsen lar overlata sin beslutanderatt i enskilda arenden eller i vissa grupper av arenden till
sektionsledare, sektion, kommitte eller annat organ eller till enskild medlem.
§ 15 Verksamhets- och riikenskapsar
Foreningens verksamhets- och riikenskapsar ska vara kalenderar.
§ 16 Revision
For granskning av foreningens verksarnhet ska arsmotet pa ett ar utse minst en revisor och en
suppleant for reviSOffi. Revisor har ratt att fortlopande fa ta del av fOreningens rakenskaper, protokoll
och ovriga handlingar och att niirvara vid styrelsens sammantraden.
Styrelsen ska senast den sista januari overlamna foreningens protokoll och rakenskaper for det gangna
aret till revisor och vid behov aven overlamna foreningens ovriga handlingar.
Revisionsberattelsen ska lamnas till styrelsen senast tva veckor fore arsmotet. Berattelsen ska ta upp
fragan om styrelsens ansvarsfrihet.

§ 17 Valberedning
Arsmotet bor utse en valberedning som ar vald fram till nasta arsmote. Motet bestammer antal
ledamOter och ev. suppleanter och kan utse en sammankallande ordf6rande. I annat fall utser
valberedningen ordf6rande inom sig och meddelar fOreningens styrelse.
Ledamot eller suppleant i valberedningen rar inte vara ledamot eller suppleant i f6reningens
styrelse.
Foreningens styrelse ska i god tid //viss dagl/ meddela valberedningen vilka personer som ar i tur att
avga, avsagelser och annat som kan vara namnden till hjalp i dess arbete.
Ledamot i valberedningen har ratt att narvara vid styrelsens samman1riiden och att liisa styrelsens
protokoll.
Valberedningen bor senast tva veckor f6re arsmotet meddela styrelsen vilka personer som namnden
avser att f6resla arsmotet att utse.
Om valberedningen anser lampligt att nagon i beredningen f6reslas till styrelsen eller som suppleant
i styrelsen, har denne att omgaende lamna sitt uppdrag i valberedningen.

§ 18 Overklagande
Arsmotets och styrelsens beslut kan overklagas av medlem i f6reningen. Den som har nekats
medlemskap kan overklaga det beslutet. Hur overklagande ska behandlas avgors av styrelsen.
Styrelsens beslut i den delen kan inte overklagas. Overklagande sker till kretsen eller till annan
organisation som roreningen ar ansluten till, beroende pa arendets karaktar. Ett overklagande ska ges
in till f6reningens styrelse inom tre veckor fran det att beslutet slutjusterades. Styrelsen vidaresander
overklagandet till overinstansen med ett eget yttrande och aktuella handlingar sa snart mojligt och
senast inom tva veckor efter att overklagandet kom in.
§ 19 Sektioner
Beslut om bildande eller nedUiggning av sektion fatlas av fOreningens arsmote eller extra arsmote.

§ 20 Tvist
Talan i tvist mellan medlem och f6reningen rar inte vackas vid allman domstol. Sadan tvist ska om
mojligt losas genom medling. Om medlingen inte lyckas ska tvistefragan hanteras pa samma satt som
ett overklagande.

§ 21 Andring av stadgarna m m
Forslag till andring av stadgama kan lamnas av fOreningens styrelse eller av medlem i f6reningen.
Foreningens stadgar kan barn andras av arsmotet. For att galla ska beslutet om andring tas med
acklamation, dvs. ingen rostberattigad sager nej, eller vid votering, da mer an 2/3 av de avgivna
rostema ska laggas f6r f6rslaget om andring.
Styrelsen har att overlamna protokollet fran arsmotet och de nya stadgama till kretsstyrelsen - och
om sa kravs till andra organisationer som f6reningen ar ansluten till - f6r godkannande. Kan
kretsstyrelsen inte avgora fragan har den att overlamna aktuella handlingar med eget yttrande till
f6rbundet.
Fragan om hur f6reningens stadgar ska tolkas provas i f6rsta hand av arsmotet. Om arsmotet inte
kan IOsa en fraga med hjalp av stadgarna har arsmotet att f6lja allmanna svenska f6reningsrattsliga
principer. Detsamma galler f6reningsstyrelsen, om den inte valjer att overiamna fragan till arsmotet.

§ 22 UpplOsning av f"Oreningen
Forslag om upplosning av foreningen far bara Higgas till ert ordinarie arsmote och fragan ska da finnas
pa dagordningen som bifogas den stadgeenliga kallelsen till arsmotet. Ett fcirslag om upplosning av
foreningen ska vara skriftligt och motiverat.
For upplosning av foreningen kravs beslut av arsmOtet med minst tva tredjedelar av antalet avgivna
och godkanda roster.
Beslutar arsmOtet om upplosning av fcireningen ska motet aven besluta om hur roreningens
tillgangar ska anvandas. Tillgangarna far inte delas ut till enskilda personer utan ska anvandas for
andamal som frlimjar pistolskytte. Motet ska ocksa besluta om hur foreningens handlingar ska bevaras,
som att overlamnas till arkiv eller till annan forening som overtar foreningens verksamhet.
De fcirbund och andra organisationer som foreningen ar ansluten till ska sa snart mojligt underrattas
om arsmotets beslut om upplosning genom kopior av protokollet fran arsmotet, revisionsberattelse och
avslutande balans- och resultatrakningar.
Om foreningens ekonomi ar sa instabil att det ar uppenbart att foreningens forfallna skulder
overstiger tillgangama har foreningens styrelse art kalla till extra arsmote for att besluta om extra
uttaxering eller att pa annat satt sakra foreningens fortsatta existens eller om annan utvag ej finns,
beglira foreningen i konkurs.

