Ny lydelse
§ 1 MEDLEMSKAP
Medlem intages i klubben av Styrelsen
efter skriftlig ansökan, som skall vara
åtföljd av den medlemsavgift för det
löpande verksamhetsåret som fastställts
av Årsmötet.

Nuvarande lydelse
§ 1 MEDLEMSKAP
Medlem intages i klubben av Styrelsen
efter skriftlig ansökan, som skall vara åtföljd av den inträdes- och årsavgift för det
löpande verksamhetsåret som fastställts
av Årsmötet.

§ 2 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben, skall
skriftligen anmäla detta till Styrelsen och
anses därmed ha omedelbart lämnat
klubben.
Medlem som inte har betalat
medlemsavgift under två år får anses ha
begärt sitt utträde ur klubben.

§ 2 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben,
skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen
och anses därmed ha omedelbart lämnat klubben. Har medlemmen ej betalat
föreskriven avgift till klubben, bestämmer
Styrelsen om avgiften skall betalas eller
inte.
Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt
utträde ur klubben.

§ 3 UTESLUTNING
Beslut om uteslutning får överklagas av
den uteslutne enligt reglerna i 15 kap i
RF:s stadgar.

§ 3 UTESLUTNING
Beslut om uteslutning får överklagas av
den uteslutne enligt reglerna i § 79 punkt
1 och § 80 i RF:s stadgar.

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER
Medlem skall betala den medlemsavgift
som bestämts av Årsmötet.

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER
Medlem skall betala den årsavgift som
bestämts av Årsmötet.

Medlemsavgiften skall erläggas senast 3
veckor innan Årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas senast den 1
mars verksamhetsåret.

Hedersmedlemmar och ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgift.

Hedersmedlem, ständig medlem,
styrelseledamot och styrelse-suppleant är
befriade från årsavgift.

Ny medlem som inväljes efter den 1 augusti erlägger medlemsavgift som gäller
för löpande och nästkommande verksamhetsår.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
Medlem har att omedelbart anmäla
adressändring, gäller även ändring av
epostadress, till styrelsen.

Ny medlem som inväljes efter den 1 september erlägger årsavgift som gäller för
löpande och nästkommande verksamhetsår.
Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.
Medlem har att omedelbart anmäla
adressändring till sekreteraren.

§ 7 STYRELSEN
Styrelsen äger rätt till att besluta om
ekonomiska frågor utöver budget upp
till en summa av fyra prisbasbelopp. Vid
större summa måste beslut tas av extra
årsmöte.
§ 8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 5-8
ledamöter jämte två suppleanter. Om rätt
att kalla enskild person till hedersledamot
i Styrelsen stadgas i 3 kap §5 i RF:s stadgar.

§ 8 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och 4-8
ledamöter jämte två suppleanter. Om rätt
att kalla enskild person till hedersledamot
i Styrelsen stadgas i § 9 i RF:s stadgar.

§ 9 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerande ledamot enligt reglerna i 3 kap
§4 i RF:s stadgar.

§ 9 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerande ledamot enligt reglerna i § 9
andra stycket RF:s stadgar.

§ 15 ORDINARIE MÖTEN
Med klubben hålls
Årsmöte före mars månads utgång
och allmänna informationsmöten minst
två gånger om året. Styrelsen bestämmer
tidpunkt och plats för möte.
Kallelse jämte dagordning för
Årsmöte översänds till medlemmarna via
epost senast tre veckor före mötet eller
kungörs inom samma tid av Styrelsen
genom publicering på klubbens hemsida
samt genom anslag i klubblokalen.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisions-berättelsen
tillgängliga för medlemmarna senast en
vecka före Årsmötet.
Kallelse till allmänt möte översänds
till medlemmarna via epost senast 14
dagar före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen genom publicering på
klubbens hemsida samt genom anslag i
klubblokalen.

§ 15 ORDINARIE MÖTEN
Med klubben hålls
Årsmöte före mars månads utgång
och allmänna möte två gånger om året.
Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats
för möte.
Kallelse jämte dagordning för
Årsmöte översänds till medlemmarna
senast tre veckor före mötet eller kungörs
inom samma tid av Styrelsen i Upsala Nya
Tidning samt genom anslag i klubblokalen.
Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisions-berättelsen
tillgängliga för medlemmarna senast en
vecka före Årsmötet.
Kallelse till allmänt möte översänds
till medlemmarna senast 14 dagar före
mötet eller kungörs inom samma tid av
Styrelsen i Upsala Nya Tidning samt genom anslag i klubblokalen.

§ 16 RÖSTRÄTT
Rösträtt på möte har medlem, som erlagt
till betalning förfallna medlemsavgifter, senast 3 veckor innan mötet, och under året
fyller minst 12 år samt hedersmedlemmar
och ständiga medlemmar.

§ 16 RÖSTRÄTT
Rösträtt på möte har medlem, som erlagt
till betalning förfallna avgifter och under
året fyller minst 12 år samt hedersmedlemmar och ständiga medlemmar.

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTA
9. Fastställande av verksamhetsplan för
innevarande verksamhetsår
10. Fastställande av medlems- och
säsongsspelsavgifter för kommande verksamhetsår
11. Fastställande av ersättningar och
normer för innevarande verksamhetsår
12. Fastställande av styrelsearvoden för
innevarande verksamhetsår
13. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår

§ 18 FÖREDRAGNINGSLISTA
9.
Fastställande av verksamhetsplan
samt budget för det kommande verksamhetsåret.
10. Fastställande av avgifter

§ 19 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar
till extra årsmöte, om sådant möte behövs. Vidare är Styrelsen skyldig att kalla
till extra årsmöte, när revisorerna med angivande skäl skriftligen så kräver, eller när
det för angivet ändamål begärs av minst
en tiondel av klubbens röstberättigade
medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14
dagar kalla till mötet, får den som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse jämte föredragningslista för
extra möte översänds senast sju dagar
före mötet via epost till medlemmarna
samt kungörs genom anslag i klubblokalen och genom publicering på hemsidan.
Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras.
Punkt 1-5 från §15 skall ingå i föredragningslistan. Om rösträtt på extra möte
och om beslutsförhöret vid sådant möte
gäller vad som stadgats i § 16 och § 17.

§ 19 EXTRA MÖTE
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar
till extra möte, om sådant möte behövs.
Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande
skäl skriftligen så kräver, eller när det för
angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar.
Underlåter Styrelsen att inom 14
dagar kalla till mötet, får den som krävt
mötet kalla till detta.
Kallelse jämte föredragningslista för
extra möte översänds senast sju dagar
före mötet till medlemmarna eller kungörs
inom samma tid i Upsala Nya Tidning
samt genom anslag i klubblokalen.
Vid extra möte får endast i föredragningslistan upptaget ärende avgöras. Om
rösträtt på extra möte och om beslutsförhöret vid sådant möte gäller vad som
stadgats i § 16 och § 17.

§ 22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Anmälan till tävlingar skall ske genom av
styrelsen utsedd person.

§ 22 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Anmälan till tävlingar skall ske genom
tävlingssekreteraren.

